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RESUMO

Resumo

COSTA, D. B. Avaliação polissonográfica do sono induzido pelo propofol em
pacientes com SAOS com predomínio no sono REM. 94f. Tese (Doutorado).
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. Ribeirão Preto-SP. 2016.
Introdução: A correta localização do sítio de obstrução nas vias aéreas
superiores (VAS) possibilita melhores resultados de tratamento para os pacientes
com Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS). A endoscopia com sono
induzido (DISE) com propofol permite esta avaliação, mas o sono induzido pelo
propofol altera a arquitetura do sono, abolindo a presença do sono REM (rapid
eye movement). Objetivos: Avaliar as alterações promovidas pelo propofol nos
principais parâmetros respiratórios por meio do exame de polissonografia (PSG)
nos pacientes portadores de SAOS com predomínio no sono REM (SAOS-R).
Descrever os achados da DISE nesses pacientes, comparando-os aos achados
da manobra de Müller e às descrições na literatura. Casuística e Métodos:
Foram estudados 12 indivíduos não obesos com SAOS-R (confirmado por PSG
noturna diagnóstica recente), submetidos a dois exames polissonográficos
diurnos, com e sem indução do sono com propofol. O propofol foi utilizado via
endovenosa em infusão contínua e controlada por bomba de infusão alvocontrolada (Diprifusor®). Os parâmetros comparados entre os exames foram: IAH
(índice de apneia e hipopneia), IA (índice de apneia), IH (índice de hipopneia) e
saturação de oxi-hemoglobina (SaO2) mínima e média. Além desses parâmetros,
os sítios de obstrução das VAS encontrados na DISE foram comparados com os
observados na avaliação ambulatorial com os indivíduos em estado de vigília.
Resultados: Não foi evidenciado sono REM em nenhum exame realizado com
propofol. O IAH, IA e IH do exame com propofol não apresentaram diferença
estatística quando comparados com os exames diurnos sem indução e PSG
noturna. A SaO2 média apresentou diferença estatística entre os três exames,
sendo menor nas PSGs com indução do sono utilizando propofol, tanto em
relação ao exame sem sedação (p<0,0001) quanto ao noturno (p=0,004). A SaO2
mínima foi semelhante entre as PSGs com sedação e noturnas, mas foi
significativamente menor nos exames com sedação em relação aos sem sedação
diurnos (p=0,011). Quando houve diferença significativa, esta ocorreu em torno de
2 a 3%. A análise de concordância para a classificação de VOTE (velum,
oropharynx, tongue base and epiglottis) na avaliação ambulatorial e na DISE não
demonstrou nenhuma concordância para todas as estruturas avaliadas (Kappa = 0,029 em palato, 0,1 em orofaringe, 0,16 em base da língua e 0,0 em epiglote).
Os resultados demonstraram que, apesar de o propofol influenciar a arquitetura
do sono, abolindo o sono REM, os principais parâmetros utilizados na avaliação
dos pacientes com SAOS-R, permaneceram inalterados, ou foram clinicamente
irrelevantes. Conclusão: Assim, quando utilizado por infusão contínua, o propofol
demonstrou ser uma droga segura na avaliação endoscópica dos indivíduos com
SAOS-R para a determinação dos sítios de obstrução, acrescentando
informações importantes para o correto tratamento. Ainda, a PSG sob sono
induzido com propofol manteve os principais parâmetros ventilatórios em
comparação à PSG sob sono espontâneo.
Palavras chave: Endoscopia com sono-induzido (DISE), Síndrome da apneia
obstrutiva do sono com predomínio em sono REM (SAOS-R), Propofol.
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COSTA, D. B. Polysomnography evaluation of drug-induced sleep
endoscopy with propofol in patients with REM-related obstructive sleep
apnea syndrome. 94f. Tese (Doutorado). Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto-USP. Ribeirão Preto-SP. 2016.
Introduction: The correct localization of upper airway obstruction induces the
patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) to present better
treatment results. Drug induced sleep endoscopy (DISE) with propofol allows this
evaluation, but changes the sleep architecture, abolishing the presence of REM
sleep. Objecives: To evaluate the changes promoted by propofol on the main
respiratory parameters of polysomnography (PSG) in patients with REM-related
OSAS (REM-OSAS). To describe the endoscopic findings in these patients, and to
compare them to the outpatient Müller’s maneuver and to the findings described in
literature. Casuistic and Methods: In this study, 12 non-obese subjects with
REM-OSAS (confirmed by recent nocturnal PSG) underwent two
polysomnographic examinations during the day, with and without sleep induction
with propofol. Propofol was used intravenously in continuous infusion controlled by
target-controlled infusion pump (Diprifusor®). The parameters compared between
the examinations were: AHI (apnea-hypopnea index), AI (apnea index), HI
(hypopnea index) and both minimal and mean oxihemoglobin saturation (SaO2).
Besides these parameters the sites of upper airway obstruction found in DISE
were compared with those found in awake outpatient evaluation. Results: REM
sleep was not achieved in any moment, in any patient, when propofol was infused.
The AHI, AI and HI during infusion with propofol showed no statistical difference
when compared with both diurnal test without propofol and diagnostic nocturnal
PSG. Mean SaO2 showed statistical difference between the 3 tests, being lower in
PSG with sleep induction with propofol, both for the exam without sedation
(p<0.0001) as for and the diagnostic PSG (p=0.004). Minimum SaO2 was similar
between examinations with sedation and diagnostic nocturnal PSG, but it was
significantly lower in tests with propofol infusion compared with the diurnal exam
without sedation (p=0,011). Mean difference, when significant, was about 2 to 3%.
The analysis of agreement for the VOTE classification by patient evaluation and
DISE showed no agreement in any measured structure (kappa = -0.029 for velum,
0,1 for oropharynx, 0,16 for tongue base and 0,0 for epiglottis). The results
demonstrate that although propofol influences sleep architecture, abolishing REM
sleep, the main respiratory parameters remained unchanged in patients with REMOSAS. Conclusions: Thus, target-controlled infusion of propofol is a safe method
for endoscopic evaluation of patients with REM-OSAS, in order to determine the
sites of obstruction, and it adds important information for proper treatment. Yet,
PSG during DISE with propofol was related to manteinance of the most important
ventilatory parameters when compared with PSG under spontaneous sleep.

Keywords: Drug induced sleep endoscopy (DISE), REM-OSAS (REM-related
Obstructive sleep apnea syndrome), Propofol.
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O estudo dos distúrbios respiratórios do sono (DRS) tornou-se imperativo
nos dias atuais, uma vez que esses problemas estão se tornando cada vez mais
comuns na população e suas consequências podem trazer aumento significativo
na morbi-mortalidade e também prejuízo na qualidade de vida. Dentre os DRS, a
síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é a mais importante, seja pelos
sintomas como roncos, despertares noturnos, apneias e hipopneias durante o
sono, geralmente associados à sonolência diurna excessiva, pela repercussão
cardiovascular e neurocognitiva, ou pela prevalência. Tufik et al. (2010)
encontraram taxa de prevalência de 32,8% na população adulta da cidade de São
Paulo.
Apesar de a polissonografia (PSG) ser o exame padrão ouro para o
diagnóstico e estadiamento da SAOS, ela não permite a correta identificação do
sítio responsável pela obstrução respiratória (chamada de topodiagnóstico). O
topodiagnóstico é especialmente importante na definição do melhor tratamento
aos pacientes com SAOS, sendo apenas dispensável nos casos em que o
método escolhido é o uso de aparelhos de pressão positiva (PAP) (DE VITO et
al., 2014).
Manometria,

cefalometria,

tomografia

computadorizada,

ressonância

nuclear magnética e exames endoscópicos são métodos utilizados, tanto em
pesquisas quanto na prática clínica diária, com o objetivo de se determinar o
correto sítio de obstrução da via aérea superior (VAS). Mais recentemente, a
endoscopia sob sono induzido (DISE - do inglês drug induced sleep endoscopy),
que permite a visualização direta e instantânea das VAS nos momentos de ronco
e apneia durante a situação de sedação leve, próxima à do sono espontâneo, por
ser um exame rápido e dinâmico, tem sido cada vez mais indicado para
topodiagnóstico nos centros de medicina do sono (DE VITO et al., 2014).
Rabelo et al. (2013) compararam os exames de 30 pacientes submetidos à
PSG diurna em sono espontâneo à induzida pelo propofol em bomba de infusão,
demonstrando que a droga é eficaz em mimetizar os principais parâmetros
ventilatórios durante o sono. No entanto, foram encontradas alterações
significativas na macroarquitetura do sono, com aumento na porcentagem do
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sono N3 e abolição completa de sono REM (rapid eye movement) em todos os
exames induzidos pelo propofol.
Diante desse achado, questionou-se a validade do propofol sobre os
parâmetros polissonográficos e dos achados endoscópicos da DISE em pacientes
que tenham SAOS com predomínio ou relacionada ao sono REM (SAOS-R). Essa
é uma questão altamente relevante, considerando-se que a SAOS-R acomete em
torno de 10 a 36% dos indivíduos com a síndrome, e que muitos deles são
mulheres mais jovens, com SAOS classificadas como leve ou moderada, quando
dificilmente o CPAP (aparelho de pressão positiva contínua) é indicado (HABARUBIO et al., 2005; O’CONNOR; THORNLEY; HANLY, 2000).

2. REVISÃO DE LITERATURA
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2.1 Síndrome da apneia obstrutiva do sono

A SAOS caracteriza-se pela redução do calibre das VAS durante o sono.
Essa redução pode ser tão intensa a ponto de provocar vibração ou colapso das
estruturas da faringe, promovendo aumento do esforço inspiratório. Como
consequência, há a liberação de neurotransmissores responsáveis pelos
despertares/microdespertares, que objetivam a contração da musculatura
faríngea e, consequentemente, a restituição da ventilação. Do ponto de vista
clínico, a fragmentação do sono e a hipersonolência diurna são queixas bastante
comuns em pacientes portadores dessa síndrome.
Gastaut, Tassinari e Duron (1966) descreveram pela primeira vez a SAOS.
A partir daí, os estudos sobre a apneia do sono vêm se tornando cada vez mais
amplos. Apesar da inegável evolução do conhecimento sobre esta síndrome,
ainda existem diversas questões que não estão completamente compreendidas.
Atualmente, a patogênese da SAOS é aceita como sendo multifatorial. O mais
importante e prevalente fator de risco relacionado a ela, em adultos, é a
obesidade (HOFFSTEIN; MATEIKA, 1992; SHAH; ROUX, 2009; STROBEL;
ROSEN, 1996). Entre os demais fatores pode-se citar o retroposicionamento
maxilo-mandibular, o hipotireoidismo, o sexo masculino, e o climatério, entre
outros. Segundo Young et al. (1993), estimava-se que 7% dos homens de meia
idade eram portadores de SAOS moderada a severa, e que a maioria dos casos
permanecia sem diagnóstico à época. Posteriormente, Bixler et al. (1998) e
Netzer et al. (2003) desenvolveram estudos com maior prevalência, próxima a
20%.
A crescente preocupação com a síndrome não se deve exclusivamente à
alta prevalência e sintomatologia; mas, sobretudo, devido às complicações e aos
eventos adversos correlacionados a ela. Infarto agudo do miocárdio (IAM),
acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, hipertensão arterial sistêmica (HAS),
síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), exacerbações de doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), distúrbios neurocognitivos e acidentes de
trânsito estão todos altamente relacionados à síndrome (BRUIN; BAGNATO,
2010; CINTRA et al., 2006; VIEGAS; DE OLIVEIRA, 2006).
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Pacientes com SAOS moderada ou grave têm maior risco de mortalidade
por todas as causas acima descritas (MARSHALL et al., 2008), o que torna essa
síndrome um importante problema de saúde pública. O gênero masculino é mais
afetado devido a diferenças anatômicas das VAS, perfil hormonal e distribuição
adiposa do tipo central nos homens (tronco e pescoço). Porém, estudos
epidemiológicos têm sugerido que a SAOS é muito mais comum em mulheres do
que tem sido apontado por relatos clínicos. A manifestação de sintomas não
típicos de SAOS tem sido apresentada por diversos autores como uma das
principais causas para o subdiagnóstico desse distúrbio no sexo feminino
(GABBAY; LAVIE, 2012; KNORST; MARTINEZ; SOUZA, 2008; LARSSON et al.,
2003). Outra teoria para a menor prevalência em mulheres é a de que os
hormônios femininos podem reduzir o risco de se desenvolver SAOS. Sendo
assim, a menopausa e sua consequente redução dos níveis de hormônios
femininos, tornam-se fatores de risco para o desenvolvimento de SAOS em
mulheres e pode ser responsável pela piora dessa desordem respiratória, quando
já existente (CAMPOS et al., 2005).
Com o objetivo de se esclarecer a correlação entre a SAOS e a presença
da síndrome metabólica, Xu et al. (2015), em recente meta-análise, concluíram
que apesar de diversos estudos anteriores sugerirem essa associação, nenhum
deles foi capaz de demonstrar isso claramente. Os autores sinalizam para a
necessidade de coortes e pesquisas controladas para melhor elucidação dessa
hipótese.
Segundo a International Classification of Sleep Disorders da American
Academy of Sleep Medicine (AASM, 2014), para o correto diagnóstico da SAOS a
PSG é um exame fundamental. Os critérios diagnósticos da SAOS estão descritos
no Quadro 1. O diagnóstico de SAOS no adulto requer a presença dos critérios
A+B ou C.

28

Revisão de Literatura

Quadro 1: Critérios diagnósticos de SAOS
A presença de um ou mais dos sintomas:
 Paciente com queixas de sonolência, sono não reparador, fadiga ou
sintomas de insônia.
A

 Despertar com pausas respiratórias, sufocamento ou asfixia.
 Relato do companheiro de ronco habitual e/ou pausas respiratórias durante
o sono.
 O paciente foi diagnosticado com HAS, distúrbio do humor, disfunção
cognitiva, doença arterial coronariana, AVC, insuficiência cardíaca
congestiva, fibrilação atrial ou DM2.
PSG ou estudos domiciliares com:

B

 Índice de distúrbio respiratório (IDR) [número de apneas + número de
hipopneias + número de esforços respiratórios relacionados a despertares
(RERA) / número de horas de sono] - IDR ≥5.
PSG ou estudos domiciliares com:

C

 IDR ≥15.

De acordo com Berry et al. (2012) RER

um evento respirat rio com

duração de pelo menos dez segundos, caracterizado pelo aumento do esforço
respiratório ou achatamento da curva de pressão nasal da PSG, que conduz a um
microdespertar, porém sem atingir os critérios para apneia ou hipopneia.
O grau de gravidade da SAOS pode ser determinado pela somatória das
apneias, hipopneias e RERAS por hora de sono, que constitui o par metro IDR
(McNICHOLAS, 2008). A SAOS classificada como leve é caracterizada por IDR
que varia de 5 a 15 eventos por hora; a moderada por um IDR que varia de 15 a
30 eventos por hora e a grave por um IDR acima de 30 eventos por hora. (BERRY
et al., 2012). Os valores normais para adultos são abaixo de cinco eventos por
hora.
A escala de sonolência de Epworth (ESE) tem grande importância na
identificação da sonolência excessiva diurna (SED) (BERTOLAZI et al., 2009).
Segundo Montoya et al. (2007), pacientes com ESE >10, têm risco 2,5 vezes
maior de serem portadores da SAOS e a prevalência da sonolência aumenta com
a gravidade da SAOS, podendo variar de 21% na SAOS leve até 40% na grave.
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Por outro lado, alguns autores relatam que menos da metade dos pacientes com
SAOS moderada a grave apresentam queixa de SED (KAPUR et al., 2005), de
forma que hoje a ESE não pode ser considerada como screening para se
identificar quais pacientes seriam submetidos à PSG.
A PSG convencional, realizada em laboratório, com a presen a de um
t cnico especiali ado

o e ame padr o ouro para o diagn stico da

O ; ela

fornece informação detalhada sobre a qualidade do sono, anomalias respiratórias
e de outras variáveis. A duração do exame deve ser de no mínimo seis horas
(McNICHOLAS, 2008). Entre suas limitações é possível citar a necessidade de
profissionais qualificados, tanto para a aquisição do registro durante a noite de
sono quanto para a interpretação dos dados obtidos, o tempo consumido em cada
exame e ainda, seus custos elevados

N

I

Outro problema est no

acesso ao exame. Os sistemas de saúde não estavam preparados para lidar com
o elevado número de pessoas com suspeita de SAOS (YOUNG; PEPPARD;
GOTTLIEB, 2002). Pela dificuldade de acesso

em laborat rio,

popularizaram-se os estudos realizados em domicílio; no entanto, a falta de um
técnico para monitorar, além da ocorrência de artefatos, poderia resultar na perda
de dados ou em estudos de qualidade inferior. Atualmente, as pesquisas
realizadas em domicílio baseiam-se em montagens simplificadas, incluindo
apenas canais cardiorrespiratórios (McNICHOLAS, 2008). Curiosamente, um
estudo demonstrou que os pacientes preferem o estudo em laboratório, apesar de
muitos acreditarem que dormiriam melhor em casa, por se tratar de um ambiente
familiar (McNICHOLAS, 2008).

2.2 Tratamento da SAOS

Existem hoje inúmeras opções terapêuticas que levam em consideração as
características individuais do paciente (idade, grau de obesidade, presença ou
não de comorbidades, anatomia da via aérea, entre outras) e a gravidade da
doença. Pode-se dividir o tratamento entre medidas clínicas, modalidades
cirúrgicas e até mesmo a combinação delas em alguns casos. O tratamento
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clínico se inicia com simples orientação ao paciente. Primeiramente, destaca-se a
prescrição dietética visando a redução do peso daqueles com algum grau de
sobrepeso ou obesidade. Nesses casos, a avaliação nutricional deve ser indicada.
Outra medida que deve ser rotineiramente sugerida pelo clínico em seu
consultório é que se evite o consumo de álcool ou outros sedativos do sistema
nervoso central antecedendo o sono. Destaca-se, ainda, a orientação postural,
evitando-se o sono no decúbito que mais favorece os episódios de apneia, na
maioria dos pacientes, o decúbito dorsal (OKSENBERG et al., 2010;
ZANCANELLA et al., 2012). Essa medida deve ser orientada em especial aos
pacientes que apresentem SAOS postural, já que para esses, a simples mudança
de posicionamento ao dormir reverte os índices à normalidade. Os tratamentos
clínicos contemplam, ainda, a terapia miofuncional orofacial, o uso de aparelho
retroposicionador mandíbulo-lingual (ARML) e de PAP, sendo o principal
representante desse grupo o CPAP.
A terapia miofuncional é um tratamento conservador realizado pelo
fonoaudiólogo por meio de exercícios para fortalecimento da língua, do palato
mole e dos músculos da face. Essa terapia é recente, porém já existem alguns
estudos demonstrando a sua eficácia. Ieto et al. (2015) relataram melhora
significativa dos roncos em pacientes apneicos submetidos a essa modalidade de
tratamento. O ARML anterioriza a posição da mandíbula e base da língua, com o
propósito de aumento da área da hipofaringe e consequente abrandamento do
ronco e da apneia do sono. Trata-se de um aparelho de simples confecção e
instalação, com custo relativamente baixo quando comparado aos demais
tratamentos. Leite et al. (2014) observaram diminuição significativa do índice de
apneia e hipopneia (IAH) com o uso do ARML. O índice de sucesso total foi de
52,6%, e parcial de 68,4%, sendo que os pacientes com SAOS mais leve foram
os que mais se beneficiaram com o uso desse aparelho.
OC

considerado tratamento “padr o-ouro” da

O

É um aparelho

capaz de manter pressão positiva em toda a via aérea ao utilizar fluxo de ar
contínuo, tanto na inspiração quanto na expiração. A pressão positiva gerada é
capaz de evitar o colapso durante o esforço inspiratório e, consequentemente, as
apneias e hipopneias. A eficácia já foi relatada por diversos autores, com redução
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de eventos cardiovasculares (DOHERTY et al., 2005; SOMERS et al., 2008) e de
acidentes de trânsito em pacientes que usaram continuamente este aparelho
(GEORGE, 2001). Apesar de eficaz, é um tratamento com baixa aderência,
principalmente em longo prazo, e de difícil aceitação, principalmente por
indivíduos mais jovens (QUEIROZ et al., 2014). Essa baixa aceitação acaba por
favorecer novas proposições terapêuticas, inclusive cirúrgicas.
Dentre os procedimentos cirúrgicos, a uvulopalatofaringoplastia (UPFP) é
uma das cirurgias mais indicadas no mundo para os pacientes com SAOS.
Contudo, ela esbarra no fato de que as taxas de sucesso vêm se mantendo
baixas ao longo dos anos, tangendo os 40%. (RAVESLOOT; DE VRIES; STUCK,
2014; SUNDARAM et al., 2005). Em 2002, objetivando a melhora na taxa de
sucesso da UPFP, foi criado o estadiamento de Friedman (FRIEDMAN; IBRAHIM;
BASS, 2002), que classifica os pacientes em quatro grupos baseando-se no
tamanho das tonsilas palatinas, na posição da base da língua, em relação ao
palato, e no índice de massa corpórea (IMC). Com essa classificação, observouse maior sucesso cirúrgico nos pacientes categorizados no estadio I (80%),
enquanto que nos estadios II e III as taxas de sucesso foram bastante inferiores
(37,9 e 8,1%, respectivamente) (FRIEDMAN et al., 2005). Pela classificação
proposta, o estadio I se caracteriza por apresentar obstrução acentuada da
orofaringe pelas tonsilas palatinas (graus 3 ou 4) e, ao mesmo tempo, pouca
obstrução ocasionada pela base da língua (graus 1 e 2), em paciente com IMC
<40 Kg/m2.
Como o objetivo da cirurgia na SAOS consiste na correção de alterações
anatômicas que contribuem para a obstrução das VAS, o correto topodiagnóstico
é fundamental para a eficácia do tratamento. Sher et al. (1996) concluíram que a
falha em identificar e tratar todos os sítios de obstrução seria a principal razão dos
resultados cirúrgicos insatisfatórios. Segundo Sundaram et al. (2005), a
determinação do sítio de obstrução deveria ser o principal foco dos pesquisadores
da SAOS, pela sua estreita correlação com o sucesso do tratamento.

Revisão de Literatura

32

2.3 SAOS com predomínio no sono REM

O sono REM é caracterizado por maior atividade simpática e instabilidade
cardiovascular, tanto em indivíduos saudáveis como em pacientes com SAOS
(SOMERS et al., 1995). Essas alterações hemodinâmicas e na atividade
simpática ocorridas no sono REM podem ter participação nos eventos isquêmicos
em pacientes com doença cardiovascular prévia (KIRB; VERRIER, 1989). De fato,
eventos obstrutivos, que se estabelecem no sono REM, além de mais
prolongados, levam a graus mais severos de hipoxemia (FINDLEY; WILHOIT;
SURATT, 1985; PEPPARD; WARD; MORRELL, 2009). No entanto, ainda não foi
possível estabelecer se os eventos obstrutivos ocorridos isoladamente no sono
REM têm impacto neurocognitivo e cardiometabólico diferente dos que acontecem
durante o sono, o que justifica o maior número de estudos desse grupo distinto de
pacientes, chamados portadores da SAOS-R (CONWELL et al., 2012;
MOKHLESI, 2012).
O termo SAOS-R é usado quando a PSG revela apneias obstrutivas que
ocorrem predominantemente ou exclusivamente no sono REM (MOKHLESI,
2012). Já foi analisada como uma entidade clínica isolada (KASS et al., 1996);
porém estudos recentes (HABA-RUBIO et al., 2005; KOO et al., 2008ab) não
encontraram diferenças entre a SAOS e SAOS-R no que se refere às queixas
clínicas, SED, estrutura do sono, fatores de risco e antecedentes pessoais. Assim,
decidiu-se pela não subdivisão da SAOS-R em entidade clínica distinta. Como os
eventos são predominantes ou exclusivos durante o sono REM, e por sua vez,
este ocupa uma pequena proporção do tempo total do sono, os portadores de
SAOS-R terminam por apresentar formas mais brandas da doença, quando
considerado o critério de classificação atual. No entanto, durante essa fase
específica do sono, os eventos podem ser muito graves (PEPPARD; WARD;
MORRELL, 2009).
Devido à grande variedade de critérios diagnósticos utilizada na definição,
estima-se que 10 a 36% dos indivíduos com SAOS apresentem o distúrbio com
predomínio no sono REM. Contudo, são raros os estudos clínicos que
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identificaram exclusivamente os portadores de SAOS-R e tentaram analisar essa
população específica (HABA-RUBIO et al., 2005; O’CONNOR; THORNLEY;
HANLY, 2000).
Um dos critérios frequentemente utilizado postula que pacientes possuam
IAH no sono REM duas vezes maior que no sono NREM (non-rapid eye
movement), e um IAH total ≥5, para serem considerados como portadores da
síndrome (HABA-RUBIO et al., 2005). Algumas citações são mais restritivas e
incluem nessa classificação apenas os pacientes que possuam IAH no sono
NREM <15; outros consideram com SAOS-R apenas os com IAH no sono NREM
<10 eventos por hora (KOO et al., 2008ab; RESTA et al., 2005). Apesar da
controvérsia a respeito da classificação e prevalência, grande parte dos estudos
concorda que a SAOS-R geralmente está presente em pacientes com SAOS
classificadas como leve ou moderada e ocorre, predominantemente, em
indivíduos jovens, mulheres e crianças (CONWELL et al., 2012).
Koo et al. (2008a) avaliaram 1540 pacientes submetidos à PSG para
diagnóstico de DRS, dos quais 221 apresentavam critério para SAOS-R, e
observaram maior prevalência em mulheres do que em homens (24,5 vs. 7,9%).
Os autores explicaram esse fato pelo efeito protetor da progesterona na via aérea
durante o sono NREM, além da maior facilidade de colapso das vias aéreas
pequenas durante o sono REM. Notaram, ainda, maior prevalência em indivíduos
abaixo de 55 anos, em relação àqueles acima dessa idade (27,2 vs. 18,6 em
mulheres e 9,9 vs. 4,5% em homens).
A queixa mais frequentemente relatada pelos pacientes é o ronco. No
entanto, segundo algumas pesquisas, a SED não é uma queixa prevalente nessa
síndrome, o que faz com que grande parte dos pacientes permaneça sem
diagnóstico (CHERVIN; ALDRICH, 1998; PUNJABI et al., 2002). Isso se dá,
provavelmente, porque alguns estudos prospectivos de larga escala apontam a
sonolência como consequência dos eventos ocorridos no sono NREM (CHAMI et
al., 2010). Por outro lado, Conwell et al. (2012) demonstraram que os pacientes
com SAOS-R eram igualmente sintomáticos quando comparados aos portadores
de SAOS em geral, principalmente em relação à SED.
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O estreitamento da VAS durante o sono REM, secundário à atonia
característica, pode levar a mudanças na pressão de obstrução das vias aéreas
durante essa fase do sono (SCHWARTZ et al., 1988), o que resultaria na
ocorrência da apneia. Khan et al. (2013) descreveram, em homens acima de 65
anos, que casos mais severos de SAOS-R estão associados à presença de maior
IMC e maiores circunferências cervical e abdominal, além da maior prevalência de
ronco. Os autores acreditam que a obesidade estaria, na fase inicial, associada
ao aumento do IAH apenas no sono REM; e somente casos mais severos
estariam associados a eventos também presentes no sono NREM.
A prevalência de DM2 é de 30% nos pacientes com SAOS, em
comparação a 13,9% na população geral (MESLIER et al., 2003). Mahmood et al.
(2009), em um estudo retrospectivo com 1008 PSG consecutivas, relataram que a
presença de SAOS-R, definida pelos autores como a presença de IAH no sono
REM ≥10 eventos por hora, esteve altamente associada à presença de DM2. Em
uma análise multivariável, comparando-se a SAOS sem estágio específico,
pacientes com índices semelhantes não apresentaram relação significativa. Esses
autores acreditam que a liberação de citocinas e os distúrbios neuro-hormonais
ocorridos durante o sono REM, em contrapartida ao NREM, sejam os principais
responsáveis por essa forte associação.
Koo et al. (2008a) sinalizam para uma possível associação entre sintomas
depressivos e a presença de SAOS-R, pois encontraram taxas de sintomas
depressivos de 51% nas mulheres e 21% nos homens com SAOS-R, em
comparação aos achados de 21 a 35% entre mulheres e 7 a 13% entre os
homens com SAOS.
Outra associação importante da SAOS é com a HAS (PEPPARD et al.,
2000): atualmente, considera-se que a redução na pressão arterial (PA) durante a
noite <10%, em relação à diurna, tem importante implicação clínica, por ser um
marcador para o desenvolvimento futuro de HAS em indivíduos normotensos.
Entre os já hipertensos, esse fator tem sido relacionado a pior prognóstico
cardiovascular e maior lesão de órgão alvo (hipertrofia ventricular esquerda, IAM,
angina, AVC isquêmico e morte de origem cardiovascular) (BOGGIA et al., 2007;
STAESSEN et al., 1999), e está altamente presente entre os pacientes com
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SAOS (HLA et al., 2008; SEIF et al., 2014). Em seguimento longitudinal de uma
amostra populacional, Mokhlesi et al. (2015) evidenciaram que esses eventos de
não diminuição de PA (tanto sistólica como diastólica), durante o sono, eram mais
frequentes em portadores de apneias ocorridas durante o sono REM. Além disso,
havia forte associação com a intensidade dos eventos: indivíduos com um IAH
REM ≥15 tinham três ve es maior risco relativo para redução menos acentuada
da pressão sistólica durante o sono e quatro vezes maior de apresentar o mesmo
efeito na pressão diastólica, em comparação com indivíduos com IAH REM <1.
Esses mesmos autores, em estudo anterior (MOKHLESI et al., 2014), já haviam
proposto que a SAOS durante o sono REM era associada, transversal e
longitudinalmente, à presença de HAS, sendo que a chance aumentava quando o
IAH no sono REM ultrapassava 15 eventos por hora.
A não diminuição da PA durante o sono REM em indivíduos com SAOS
pode estar relacionada ao fato de que as apneias obstrutivas e hipopneias
durante o sono REM duram mais tempo e se associam a graus significativamente
maiores

de

dessaturação,

com

consequente

maior

ativação

simpática

(PEPPARD; WARD; MORRELL, 2009). Esses achados reforçam a importância, já
mencionada em alguns estudos, de se tratar adequadamente a SAOS-R, mesmo
que os índices durante o sono sejam baixos. Esses mesmos estudos indicam a
utilização de CPAP com o objetivo de reduzir a PA durante o sono,
particularmente em pacientes com HAS resistente ao tratamento medicamentoso
(HAENTJENS et al., 2007; HU et al., 2015).
Grimaldi et al. (2014) atentaram ainda para o fato de que 3 a 4 horas de
uso do CPAP, quantidade preconizada como taxa de boa adesão ao tratamento,
deixaria a maioria dos eventos durante o sono REM sem tratamento, uma vez que
esta fase prevalece na segunda metade da noite de sono.
Su et al. (2012), em importante coorte retrospectiva com pacientes
sintomáticos portadores de SAOS-R (avaliando-se os sintomas apresentados,
entre eles a SED, fadiga e questionários relacionados à qualidade de vida),
referiram que o tratamento com CPAP beneficiava de maneira semelhante os
pacientes com SAOS-R e os com SAOS sem predomínio em algum estágio
específico. Nesse sentido, Mokhlesi (2012) questiona se os pacientes com SAOR-
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R assintomáticos, ou com sintomas leves, que constituem grande parte dos
portadores da síndrome, não deveriam ser também candidatos à terapia, a fim de
se evitarem os efeitos adversos da SAOS. Su et al. (2012), apresentaram os
primeiros dados, revelando que pacientes sintomáticos com SAOS-R podem
alcançar graus semelhantes de melhoria funcional no tratamento com CPAP,
quando comparados aos com SAOS sem predomínio por algum estágio.
Todos esses dados levantam a importante questão de que a SAOS-R
necessita ser amplamente avaliada, seja como uma doença específica, ou dentro
do espectro da SAOS (seja apenas como uma forma mais leve, ou inicial da
mesma), pois existem ainda muitos pontos inconclusivos e controversos a
respeito dessa entidade.

2.4 Drug Induced Sleep Endoscopy (DISE)

Anteriormente à DISE, vários métodos foram utilizados na avaliação do
topodiagnóstico de pacientes com SAOS, entre eles o exame físico das VAS,
exames de imagem como a cefalometria lateral, tomografia computadorizada,
ressonância nuclear magnética e a avaliação endoscópica ambulatorial com o
paciente acordado, muitas vezes associada à manobra de Müller. No entanto, os
exames mencionados incorrem em falhas, já que a avaliação do colapso nas VAS
se dá no momento em que o paciente está acordado, e isso não se assemelha ao
que ocorre durante o sono (MARAIS, 1998).
Croft e Pringle (1991) descreveram, pela primeira vez, a nasoendoscopia
do sono, uma avaliação endoscópica das VAS durante o sono sob sedação,
objetivando

melhor

observação

da

obstrução

em

vias

aéreas

e,

consequentemente, a melhora na taxa de sucesso das cirurgias. Posteriormente,
a nasoendoscopia teve sua denominação alterada para DISE, um termo que
reflete os três pontos-chave do exame: 1) uso de drogas sedativas; 2) reproduzir
o comportamento da via aérea durante o sono induzido; 3) avaliação por meio da
endoscopia (DE VITO et al., 2014). A DISE permite a visualização direta e
instantânea da via aérea nos momentos de ronco e apneia durante a situação de
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sedação leve. Por ser um exame rápido e dinâmico, tem sido cada vez mais
realizado nos centros de medicina do sono (ABDULLAH; WING; VAN HASSELT,
2003). Com o crescente uso do exame, foram descritas novas indicações para a
DISE. De Vito et al. (2014) propuseram que ela deva ser realizada em todos os
pacientes nos quais se faz necessário um estudo mais detalhado da via aérea,
especialmente nos que tenham tido falhas na terapia cirúrgica. Assim, estariam
apenas excluídos da DISE aqueles com indicação de CPAP e que estivessem
bem adaptados à essa terapia.
Ainda existem muitas controvérsias sobre a DISE, em especial em como
executar a sedação, quais pacientes seriam candidatos ao exame e, ainda, sobre
como descrever os achados endoscópicos do exame. Contudo, diversas questões
estão sendo respondidas a respeito da reprodutibilidade da arquitetura do sono
durante a sedação e, principalmente, sobre o padrão de colapso da via aérea na
DISE versus o que ocorre durante o sono espontâneo (DE VITO et al., 2014).
Serão descritos, a seguir, os principais questionamentos e achados em relação à
DISE.

2.4.1 DISE - drogas e protocolos de sedação
A primeira droga utilizada na DISE foi o midazolam, que demonstrou
mimetizar o sono espontâneo, com eficácia de 90 a 95% na produção de roncos
em pacientes com SAOS (CROFT; PRINGLE, 1991). Posteriormente, Connolly,
Martin e White (1994) iniciaram estudos utilizando o propofol. Segundo esses
autores, o propofol oferecia maior segurança aos exames, devido à sua meia vida
curta, além de menor frequência de efeitos colaterais. Sadaoka et al. (1996)
estudaram a DISE com o uso de diazepam, com boa semelhança nos principais
parâmetros ventilatórios e pouca reprodutibilidade nos estágios de sono.
Atualmente, midazolam e propofol são as duas drogas mais utilizadas, separadas
ou em associação, durante a DISE (DE VITO et al., 2014).
Llatas et al. (2014), em um estudo prospectivo, não-randomizado e duplocego, compararam no mesmo paciente, as áreas de vibração e obstrução da
faringe e os dados da PSG durante a DISE realizada com propofol ou midazolam
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em infusão contínua, como um único agente sedativo. Os exames tiveram
duração média de 20 minutos. Houve concordância entre os estágios de sono
apresentados e boa correlação entre as áreas de colapso das VAS entre as duas
drogas, exceto para o palato. Os autores não observaram nenhuma correlação
entre os resultados obtidos nos exames com sono induzido e sem sedação.
A DISE pode ser realizada com injeção em bolus do agente sedativo, que
pode ser repetida até que o paciente chegue ao nível de sedação considerado
adequado. Nesse método podem ocorrer mudanças bruscas no nível plasmático e
na concentração da droga no tecido alvo, com consequente flutuação da sedação,
fato que prejudica a correta interpretação dos achados da endoscopia (DE VITO
et al. 2011). Roblin, Williams e Whittet (2001) introduziram uma técnica de DISE
na qual a concentração sanguínea de agente sedativo era atingida por infusão
alvo-controlada (TCI), cujo princípio básico é o ajuste da concentração-alvo da
droga na corrente sanguínea e, consequentemente, maior estabilidade na
sedação. A fim de recriar padrões de ronco e apneias relacionados com uma
situação mais semelhante ao sono espontâneo, De Vito et al. (2011) compararam
a DISE utilizando a TCI versus injeção manual em bolus. Os resultados
demonstraram que a TCI confere maior precisão, estabilidade e segurança ao
exame; devendo, portanto, ser o método preferencialmente utilizado.
Cho et al. (2015) compararam os efeitos do propofol isolado, em
associação ao remifentanil, e da associação de propofol, dexmedetomidina e
remifentanil como agentes sedativos na DISE. Os parâmetros avaliados foram: os
efeitos sobre a depressão respiratória, o reflexo da tosse, tempo necessário até
atingir a sedação e nível de sedação. Os autores concluíram que cada um dos
protocolos tem seus prós e contras: em termos de segurança e eficácia o propofol
isolado pode ser a droga mais indicada, no entanto os pacientes que receberam a
combinação de propofol, remifentanil e dexmedetomidina mostraram menor
depressão respiratória e reflexo de tosse, em comparação aos demais grupos.
Esse dado levanta a hipótese de que esta combinação poderia ser um protocolo
promissor para a DISE. Outro estudo comparando a DISE com propofol e
dexmedetomidina sugeriu que o propofol fornece sedação rápida, porém
profunda, além de estabilidade hemodinâmica; enquanto que a dexmedetomidina
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proporciona boa estabilidade respiratória, bem como sedação adequada para a
DISE (KUYRUKLUYILDIZ et al., 2015). Segundo os autores, como os pacientes
com SAOS têm maior risco para desenvolver hipóxia e hipercapnia, a
dexmedetomidina poderia ser uma droga mais estável para a realização do
exame endoscópico nesses pacientes.

2.4.2 DISE e a promoção de roncos
Marais et al. (1998) compararam a indução do ronco entre pacientes
roncadores e não roncadores (baseados no diagnóstico clínico por meio da
informação de parceiros), quando submetidos à DISE, com a associação de
midazolam e propofol em bolus. A indução do sono ocasionou ronco em 45% dos
pacientes não roncadores e em 81,9% dos roncadores. Os autores concluíram
que o plano de sedação é fundamental para a produção do ronco, e que a
sedação mais profunda poderia causar relaxamento excessivo ou mesmo apneia
durante a DISE, mesmo em pacientes assintomáticos.
Berry et al. (2005) realizaram a DISE com propofol em bomba de TCI em
pacientes que seriam submetidos à anestesia e os dividiram em dois grupos: um
grupo com sintomas sugestivos de SAOS e outro controle, composto por
pacientes que não apresentavam ronco, de acordo com a informação dos
parceiros. Não foram observados ronco ou obstrução respiratória nos pacientes
assintomáticos, mesmo com concentrações maiores de propofol (até 8 mcg/mL),
enquanto que 100% dos pacientes com SAOS apresentaram ronco. Dessa forma,
concluíram que a bomba de infusão contínua leva a melhores resultados do que a
injeção em bolus, para que o correto nível de sedação seja estabelecido. Rabelo
et al. (2010), utilizando o propofol controlado por TCI, descreveram total eficácia
(100%) em promover o ronco nos indivíduos com DRS, previamente
diagnosticados pela PSG. Destacaram, ainda, a não indução do ronco em
indivíduos sadios na técnica descrita por eles.
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2.4.3 DISE e a descrição dos sítios de obstrução
Uma limitação importante para o avanço na compreensão da DISE tem
sido a multiplicidade e, em muitos casos, a complexidade dos sistemas de
classificação, que impedem a comparação dos resultados entre os inúmeros
estudos e centros (KEZIRIAN; HOHENHORST; VRIES, 2011). Segundo o
European Position Paper on DISE (DE VITO et al., 2014), um sistema de
classificação deve incluir as seguintes características em relação à obstrução da
via aérea: nível e/ou estrutura, grau (severidade) e a configuração (padrão e
direção).
Vicini et al. (2012) descreveram a classificação NOHL (Nose Oropharynx
Hypopharynx Larynx), que vem sendo utilizada pelos autores desde 1996. É uma
classificação extensa e detalhada, que divide o grau de obstrução em 1 (0-25%
de obstrução), 2 (25-50%), 3 (50-75%) ou 4 (75-100%) e o padrão de colapso em
transversal, anteroposterior ou concêntrico. A obstrução das cavidades nasais,
por desvio septal, hipertrofia de cornetos ou outras doenças nasais, é graduada
seguindo o mesmo padrão e, além disso, as obstruções da laringe podem ser
classificadas como positivas ou negativas e glótica e supraglótica.
Bachar et al. (2012) desenvolveram outro sistema de classificação que
permitia a documentação do colapso das VAS com base em cinco locais
anatômicos: 1) nariz e nasofaringe; 2) palato, úvula e amígdalas; 3) base da
língua; 4) laringe; 5) hipofaringe. As obstruções eram quantificadas em completa
(definida como o bloqueio completo da via aérea por, pelo menos, 10 segundos),
ou parcial (definida como estreitamento ou colapso intermitente). Recentemente,
De Vito et al. (2014) salientaram que a avaliação do nariz, nasofaringe e glote tem
pouca prioridade durante a DISE, por não haver diferença na obstrução dessas
estruturas entre os estados de vigília e sono.
Segundo Maanen et al. (2013), em revisão de literatura sobre a DISE, o
sistema que mais tem sido aplicado é o de VOTE (velum, oropharynx, tongue
base and epiglottis). A configuração dos sítios de obstrução é dividida em
anteroposterior, lateral ou concêntrica, sendo variável de acordo com o nível da
obstrução. O grau de estreitamento das vias aéreas é definido como nenhum ou 0
(0-50 % de obstrução), parcial ou 1 (50-75%) e completa ou 2 (>75% obstrução).
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É considerado um sistema simples, com boa concordância entre os avaliadores,
boa confiabilidade e reprodutibilidade (DE VITO et al., 2014; KEZIRIAN et al.;
2010).

2.4.4 DISE e a decisão terapêutica

A SAOS se desenvolve, não só devido a razões anatômicas, mas também
está intimamente relacionada ao relaxamento neuromuscular, que ocorre durante
o sono. Dessa forma, sistemas anatômicos de estadiamento, realizados com o
paciente acordado, não são capazes de orientar o melhor tratamento (AKTAS et
al., 2015). Por causa disso, a DISE é cada vez mais indicada, e vários estudos
têm demonstrado a sua validade em fornecer informações não disponíveis pela
inspeção clínica rotineira (CAMPANINI et al., 2010). Segundo Marais (1998), esse
exame permite a avaliação dinâmica das VAS sob condições que se assemelham
ao sono; melhorando, assim, as chances de resultado positivo após a cirurgia.
Campanini et al. (2010) compararam a avaliação endoscópica do mesmo
paciente em duas situações diferentes, acordado e sob sedação, e concluíram
que a avaliação foi idêntica em apenas 25% dos casos. Em particular, as
discrepâncias envolveram a orofaringe e a laringofaringe. Segundo os autores, a
obstrução laríngea foi subdiagnosticada em aproximadamente 33% dos casos
durante a endoscopia com o paciente acordado. Diversos autores obtiveram
conclusões semelhantes comparando o exame endoscópico com o paciente
acordado e sob sedação (CERTAL et al., 2015; HEWITT et al., 2009; RABELLO
et al., 2013; STEINHART et al., 2000; VIANA Jr; THULER; ARAÚJO-MELO,
2015).
Todos esses resultados demonstram que o correto topodiagnóstico é
essencial para se oferecer a melhor opção terapêutica, particularmente nos casos
cirúrgicos (DE CORSO et al., 2013).
Segundo Hessel e De Vries (2004), em pacientes com SAOS, a taxa de
sucesso da UPFP é duas vezes maior se a obstrução à DISE é observada no
palato mole, na úvula ou em tonsilas palatinas. Aktas et al. (2015) realizaram a
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DISE em pacientes que seriam submetidos à amigdalectomia ou UPFP e que
haviam sido diagnosticados previamente pela manobra de Müller como
portadores de obstrução alta da via aérea. As maiores taxas de sucesso foram
atingidas quando a DISE confirmou que a obstrução

na faringe era

preferencialmente mais alta (82,3%), enquanto que menor taxa de sucesso foi
observada naqueles apontados com obstrução mais baixa da via aérea (16,6%).
Gillespie et al. (2013) avaliaram 38 pacientes submetidos à DISE e
endoscopia com os mesmos acordados, antes da cirurgia. A DISE demonstrou
colapso significativamente mais grave do que havia sido previamente observado
na endoscopia (p=0,0001); isso implicou na mudança de tratamento em 62% dos
casos. A maioria dos pacientes (73%) apresentou colapso das vias aéreas em
múltiplos segmentos durante a DISE, enquanto apenas 16% evidenciaram
obstrução palatal exclusiva e 11% somente na base da língua. Os autores
concluíram que a DISE fornece mais informações de topodiagnóstico do que a
endoscopia e auxilia no melhor planejamento cirúrgico. Eichler et al. (2013)
realizaram a DISE nos pacientes com SAOS e indicação cirúrgica (baseada no
exame físico com o paciente acordado) e observaram que para quase dois terços
deles houve recomendação de mudança no tratamento após o exame.
Concluíram

que

a

DISE

influenciou

significativamente

no

planejamento

terapêutico e que a adoção desse método diagnóstico poderia impactar
positivamente nas taxas de sucesso das terapias para a SAOS.

2.4.5 DISE e controle do grau de sedação pelo BIS - Bispectral Index Score
(BIS®, Aspect Medical System Inc.)
O BIS é um dispositivo de monitorização neurofisiológica que analisa
continuamente o eletroencefalograma (EEG) do paciente durante a anestesia
geral, objetivando determinar o nível de consciência e a profundidade da
anestesia (SLEIGH, 1999). Babar-Craig et al. (2012) relataram a sua eficácia em
avaliar a profundidade da sedação durante a DISE, e referiram que os seus
valores e os da saturação de oxigênio são semelhantes entre a DISE e o sono
espontâneo. Assim, os autores concluíram que o BIS identifica o nível de sedação

Revisão de Literatura

43

ideal para o paciente durante a DISE, garantindo que o exame seja realizado no
momento de sedação leve, e que isso não impacte negativamente sobre a
vibração das VAS.
Georgalas et al. (2010), em sua revisão sistemática, avaliaram diferentes
exames para a seleção de candidatos à cirurgia, baseando-se nos sítios de
obstrução das VAS, e concluíram que a DISE é um dos exames que fornece
informações úteis para a determinação do plano terapêutico a ser adotado nos
pacientes com SAOS. No entanto, uma crítica ao exame foi não haver
padronização na profundidade da sedação e nos métodos utilizados na mesma,
assim como na forma de se descreverem os resultados endoscópicos.
Posteriormente, Hong et al. (2013) desenvolveram um estudo que objetivou
avaliar as alterações no local e no grau de obstrução das VAS, de acordo com a
profundidade da sedação por meio do BIS. Os autores observaram que conforme
a sedação se aprofundava (valores decrescentes de BIS, a partir de 61,9 ± 6,9),
as vias aéreas se tornavam mais estreitas, especialmente nos níveis retropalatal
(em 37% dos pacientes) e retroglossal (em 44,8% dos pacientes). Não houve
associação entre o grau de estreitamento à DISE e os parâmetros clínicos,
polissonográficos, ou cefalométricos, com exceção da presença de respiração
oral durante o exame. Concluíram que a monitorização da profundidade de
sedação durante a DISE é essencial, principalmente em pacientes com respiração
oral.
Recentemente, Lo et al. (2015) submeteram 98 pacientes com SAOS e 18
roncadores à DISE com propofol guiada por BIS, em dois diferentes níveis de
sedação: leve (BIS 65 a 75) e profundo (BIS 50 a 60). A profundidade da sedação
se associou à gravidade da obstrução da velofaringe e orofaringe, ao padrão de
obstrução da orofaringe, à obstrução da base da língua, ao prolapso
anteroposterior da epiglote e ao prolapso da aritenoide. Relataram, ainda, que
houve boa concordância entre os achados com diferentes observadores, e em
tempos diferentes, concluíndo que a DISE com propofol é um método objetivo e
reprodutível para avaliar o colapso das VAS, quando em níveis de sedação leve,
guiada pelo BIS, entre os valores 65 a 75.

3. OBJETIVOS

Objetivos
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O presente estudo comparou os exames de PSG em sono espontâneo e
com propofol num mesmo paciente, com diagnóstico de SAOS-R, com o objetivo
principal de:
- demonstrar as alterações nos parâmetros do sono com uso do propofol
nesse grupo específico de pacientes;

Ainda, como objetivo secundário, procurou-se:
- descrever as alterações nas VAS observadas durante a DISE,
comparando-as às descrições na literatura;
- comparar os achados da DISE, pela classificação de VOTE, aos da
manobra de Müller;
- avaliar se o BIS é bom preditor do nível de sedação durante a PGS sob
sono induzido pelo propofol e durante a DISE, nos pacientes com
SAOS-R.

O objetivo final foi de validar ou não a PSG e a DISE com propofol para
avaliação da VAS em pacientes com SAOS-R.

4. CASUÍSTICA E MÉTODOS
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4.1. Local

Foi realizado estudo clínico transversal prospectivo em conjunto com as
Divisões de Otorrinolaringologia, Neurologia e Anestesiologia do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo (HCFMRP-USP).

4.2. Considerações éticas

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRPUSP (Processo nº 5620/2006) (Anexo A), sendo que todos os pacientes foram
previamente esclarecidos sobre o estudo e orientados a assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B), caso concordassem com a
participação. A todos eles foi enfatizado que a não aceitação não acarretaria em
interrupção ou alteração do tratamento.

4.3. Casuística

Foram avaliados 12 pacientes, seguidos no Ambulatório de Distúrbios
Respiratórios do

Sono

do

HCFMRP-USP.

Todos possuíam

diagnóstico

polissonográfico prévio de SAOS-R, baseado em exame polissonográfico
realizado há menos de seis meses da seleção dos indivíduos. Para melhor
padronização, foram considerados apenas os exames realizados no Laboratório
de Neurofisiologia do HCFMRP-USP.
Para a inclusão dos pacientes, foi utilizado o critério mais restritivo de
definição de SAOS-R, que considera como portadores dessa entidade apenas os
indivíduos cuja PSG apresente o IAH no sono REM no mínimo duas vezes maior
que no sono NREM e IAH no sono NREM <15.
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Foram excluídos pacientes menores de 18 anos ou maiores de 60 anos, os
que já haviam sofrido intervenções cirúrgicas para tratamento de DRS, portadores
de comorbidades potencialmente de risco à sedação e com IMC >30 Kg/m2.
Os 12 indivíduos foram submetidos a dois exames polissonográficos
diurnos, sendo um sob sono espontâneo e outro com sono induzido por propofol,
sendo que todos já haviam realizado uma PSG de noite inteira, para diagnóstico
do DRS.

4.4. Exame polissonográfico

Todas as PSGs foram realizadas no Laboratório de Neurofisiologia do
Departamento de Neurologia do HCFMRP-USP, utilizando um polígrafo digital
(Bio-Logic®), com software de análise Sleepscan Vision Analysis, versão 2.03.05.
O exame considerado diagnóstico foi realizado no período noturno, com duração
mínima de seis horas. Os exames diurnos, subsequentes, foram realizados no
mesmo ambiente, sob as mesmas condições, diferenciando-se pelo horário e pela
duração. As PSGs registravam: EEG (F3-M2, F4-M1, C3-M2, C4-M1, O1-M2, O2M1 conforme Sistema Internacional 10-20), eletrooculograma bilateral (E1-M2,
E2-M1), eletrocardiograma (V2 modificado), eletromiografia de superfície do
músculo mental e submental, eletromiografia bilateral do músculo tibial anterior,
vídeo digital sincronizado (com câmera de infravermelho - Elbex IncTM) e posição
corporal (por meio de sensor Netlink body sensor positionTM). A respiração foi
monitorada com uma cânula de transdução de pressão, que registrava o fluxo de
ar nasal (AcSleep 119, Biolink Medical Br®), associada a um sensor termistor
nasal e oral (Pro-Tech thermal airflow sensorTM). Os esforços respiratórios foram
medidos por cintas de pletismografia respiratória por indutância toraco-abdominal
(Pro-Tech zRIP respiratory inductance plethysmographyTM); o oxímetro (Netlink
HeadboxTMTM) avaliou a saturação arterial de oxigênio (SaO2) e o microfone
laríngeo registrou os ruídos respiratórios. Todos os parâmetros técnicos utilizados
estavam de acordo com o Manual da AASM (IBER et al., 2007).
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4.5. Duração e condições do exame polissonográfico diurno

As PSGs foram realizadas no período diurno, entre 7 e 16 horas, com
duração mínima de 100 minutos e máxima de 140 minutos. Adotou-se essa
duração para possibilitar a reprodução de todos os estágios do sono. Ao final
desse período, no exame com propofol, foi realizada a DISE; sua duração total foi
tempo mais que suficiente para a execução do exame endoscópico. Após o
exame sem propofol, foi realizada a manobra de Müller. Cada indivíduo foi
submetido às PSGs com e sem indução do sono com propofol em dias diferentes,
para se evitar alterações na latência do sono. No exame diurno, o mesmo foi
orientado a dormir, preferencialmente, na posição supina, e caso houvesse
dificuldade, alterar para a posição habitual de dormir. Nos exames com sedação,
todos os pacientes permaneceram em posição supina durante todo o tempo.

4.6. Indução do sono com propofol

Todas as PSGs que envolveram a utilização de propofol para a sedação
foram realizadas na presença de um anestesista. Foi garantida a avaliação
cardiorrespiratória e eletroencefalográfica contínua, uma vez que são avaliações
já incorporadas no exame polissonográfico. Por questões de segurança, a sala
era equipada com pontos de oxigênio e vácuo para aspiração, material de
intubação/acesso à via aérea e medicações de emergência.

4.7. Propofol
O propofol (2,6-diisopropilfenol) (Diprivan®, AstraZeneca) é um agente
hipnótico de curta duração, com rápido início de ação, de aproximadamente 30
segundos. É rapidamente distribuído e eliminado do corpo (depuração total: 1,5-2
litros/minuto), motivo pelo qual tem sido amplamente utilizado para procedimentos
rápidos, a exemplo da DISE. Acredita-se que o seu mecanismo de ação envolva a
potenciação de receptores GABAA e de Glicina, possivelmente associada ao
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atraso do fechamento dos canais iônicos. Possui propriedades antieméticas e seu
efeito colateral mais comum é a dor no local da injeção, sobretudo quando
infundido em veias de menor calibre, devido à sua apresentação farmacêutica em
emulsão. Eventos como depressão cardiorrespiratória e hipotensão, normalmente
ocorrem com o uso de concentrações elevadas e em ritmo acelerado de infusão,
ou com infusão em bolus. Reações anafiláticas são extremamente raras. Com o
intuito de se evitarem eventuais efeitos cardiorrespiratórios indesejados, a via de
administração do propofol, utilizada no presente estudo, foi endovenosa com o
auxílio de uma bomba de TCI, denominada Diprifusor® TCI (ASTRAZENECA,
1999). Esse sistema permite alcançar e manter a concentração sanguínea de
propofol prevista com maior segurança, o que aumenta a confiabilidade e
possibilita a reprodutibilidade dos exames.

4.8. Propofol - padronização da indução do sono

Após estabelecer um acesso venoso periférico, geralmente com uma
cânula intravenosa 21 (AbocathTM), o Diprifusor® iniciava a infusão de propofol.
Os parâmetros do Diprifusor® para início de infusão foram ajustados conforme o
peso e a idade de cada paciente. A concentração-alvo inicial foi definida de
acordo com o protocolo utilizado no serviço e previamente descrito (RABELO et
al., 2013), em 4 mcg/mL em modo flash, sendo posteriormente ajustada de
acordo com parâmetros clínicos e encefalográficos. A caracterização do sono
induzido pelo propofol foi estabelecida pela escala de Ramsay (RAMSAY et al.,
1974), aplicada pelo médico anestesista, assim que o paciente apresentava os
primeiros sinais de sono. Essa escala analisa parâmetros clínicos, referentes ao
grau de sedação, por meio da resposta do paciente ao estímulo verbal e toque
leve da glabela (Quadro 2). Escores ≥3 foram considerados adequados para a
caracterização do sono induzido.
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Quadro 2 - Escala de sedação de Ramsay
ESCORE

RESPOSTA

1

Acordado, ansioso ou agitado.

2

Acordado, cooperativo, orientado ou tranquilo.

3

Dormindo. Responde a estímulo verbal.

4

Dormindo. Responde ativamente a estímulo sonoro ou a leve toque da glabela.

5

Dormindo. Responde debilmente a estímulo sonoro ou a leve toque da glabela.

6

Dormindo. Não responde a estímulo verbal ou a leve toque da glabela.

No momento em que o paciente foi considerado em sono induzido, a
concentração de propofol aplicada na bomba de infusão foi registrada. A essa
concentração foram acrescidos 0,5 mcg/mL, concentração essa denominada
Cdise, e mantida até o final do exame. Esse acréscimo teve como objetivo inibir a
alta sensibilidade tátil na VAS, principalmente em região nasal, que ocorre
durante o exame de endoscopia e que poderia indevidamente acordar o paciente.
Após o final do registro da PSG, a infusão de propofol foi mantida para a
realização do exame endoscópico. Nesse momento, foi introduzido um
endoscópico flexível de 3,4 mm, da marca Olympus®, pela fossa nasal, e
realizada a DISE. Não houve necessidade de aumentar a concentração para
permitir o exame de endoscopia em nenhum dos pacientes estudados. Também
não houve necessidade de associação de nenhum medicamento tópico ou
sistêmico para inibir reflexos de espirros, tosse ou secreção em faringe. O exame
foi realizado, observando-se o padrão de obstrução em cada sítio faríngeo, por ao
menos dois ciclos respiratórios. Em todos os exames, a concentração de propofol
permitiu que os pacientes ficassem em estágios 4 ou 5 de Ramsay, mas nenhum
deles chegou ao estágio 6.
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4.9 BIS - Bispectral Index Score (BIS®, Aspect Medical System Inc.) controle no nível de sedação
O BIS (ASPECT MEDICAL SYSTEMS, 2004) é um parâmetro multifatorial
derivado do EEG, que permite a monitorização do componente hipnótico da
anestesia. Adota um sistema que varia de 0 a 100 (0, nenhuma atividade cortical
ou coma; 40 a 60, inconsciente, 70 a 90, diferentes níveis de sedação consciente;
100, totalmente acordado) (SIGL; CHAMOUN, 1994). É uma escala precisa e
reprodutível, pois os níveis de sedação seguem um padrão sequencial previsível,
(GLASS et al., 1997; LIU; SINGH; WHITE, 1996). Pacientes cirúrgicos,
submetidos à anestesia geral, demandam valores de BIS entre 40 e 60 (LESLIE
et al., 1996). No entanto, um nível próximo a 60 no BIS é considerado como
sedação leve. Para procedimentos menos invasivos, como a endoscopia, um
nível próximo de 80 pode ser ideal (DOI et al., 1999; FLAISHON et al., 1997; LIU;
SINGH; WHITE, 1996; ROSOW; MANBERG, 2001). Nesse nível, a maioria dos
pacientes responde a estímulos verbais.
Bower et al. (2000), em estudo sobre sedação em procedimentos
endoscópicos, utilizando a associa

o de dia epam e meperidina

ue ainda

o

padrão de sedação em muitos centros de endoscopia digestiva), concluíram que o
BIS entre 75 e 85 tem probabilidade ≥0,96 de se ter um paciente com sedação
adequada para a endoscopia digestiva alta.
Em relação às fases do sono, Nieuwenhuijs et al. (2002) descreveram que
as medianas dos valores do BIS para as situações de despertar, sono leve, sono
de ondas lentas e sono REM são: 67 ± 20,2, 50 ± 16,5, 42 ± 11,2, e 48 ± 7,1,
respectivamente.
Em todos os pacientes, o BIS foi utilizado e observado durante todo o
exame, certificando-se que o mesmo encontrava-se na faixa entre 60 e 80,
demonstrando índices de sedação leve (BABAR-CRAIG et al., 2012; IBRAHIM;
TARADAY; KHARASCH, 2001).
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4.10 Análise dos exames polissonográficos

A análise das PSGs foi realizada por um único neurofisiologista, que
desconhecia qual o paciente e qual a característica do exame (diurno com ou sem
propofol e noturno). Os seguintes parâmetros foram analisados: presença de
ronco, distribuição de fases do sono (porcentagem de estágios N1, N2, N3 e sono
REM, em relação ao período total de sono ou de sono induzido), IAH, IA, IH e
SaO2 média e mínima durante o exame. Esses parâmetros técnicos foram
analisados, de acordo com o manual da AASM de 2007, e comparados entre os
três exames: noturno, diurno sem sedação e diurno com sedação.

4.11 Descrição dos sítios de obstrução das VAS observada na DISE

Todos os exames endoscópicos durante o sono induzido foram realizados
após a PSG, pelo mesmo examinador, otorrinolaringologista, que utilizou um
nasofibroscópio flexível com espessura de 3,4 mm da marca Olympus®. Para a
descrição dos sítios de vibração e/ou estreitamento, aplicou-se a classificação de
VOTE, segundo a qual deve ser observado o grau e a configuração da obstrução
de cada estrutura mencionada. As caixas preenchidas refletem uma configuração
que não pode ser observada para aquela determinada estrutura (KEZIRIAN et al.,
2011) (Quadro 3).

Quadro 3 - Classificação de VOTE
Estrutura

Grau de
a
obstrução

Configuração AP

Configuração
Lateral

Configuração
Concêntrica

Palato
Orofaringe/ parede lateral
Base da língua
Epiglote
a

b

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

= 0 - sem obstrução ou vibração, 1 - vibração ou obstrução parcial, 2 - obstrução completa (colapso), X - não
visualizado; b= A obstrução da orofaringe pode ser devida somente às tonsilas ou às paredes laterais, com ou sem o
componente tonsilar; AP= anteroposterior.
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Os pacientes também foram classificados quanto ao estadiamento de Fujita
(1987), que descreve tipo I para obstrução retropalatal isolada, tipo II para
obstrução retropalatal e hipofaríngea combinadas e tipo III para obstrução
hipofaríngea isolada. Essa classificação foi descrita para todos os pacientes em
dois momentos: no exame endoscópico com o paciente acordado e durante a
DISE. Assim, para fins comparativos, em ambos os exames endoscópicos (DISE
e acordado), foram usadas as duas classificações, a de VOTE e de Fujita.

4.12 Análise estatística

Os parâmetros comparados entre as três PSGs (noturna, diurna com
sedação e diurna sem sedação) foram: IAH, IA, IH e SaO2 média e mínima,
porcentagem se sono REM, e N3 durante o sono. Os dados foram analisados
estatisticamente por meio do teste t de Student pareado, utilizando o programa
Graphpad Prism 6.0. A relação entre os parâmetros de BIS e o grau de saturação
foi avaliada pela correlação linear de Pearson. O teste de Kappa ponderado foi
aplicado para analisar a concordância entre o estadiamento de Fujita e de VOTE
nas duas situações: pela endoscopia com o paciente acordado e pela DISE.

5. RESULTADOS
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Foram avaliados 12 indivíduos (3 homens e 9 mulheres), com idade média
de 41,8±13,0 anos e IMC médio de 27,3±3,0. Desses, cinco apresentaram padrão
de dessaturação persistente na ausência de eventos obstrutivos, perdurando por
mais de 10 minutos, nas fases iniciais do exame. Esses eventos ocorreram
mesmo com o BIS em valores acima de 60. Mesmo assim, inferiu-se que houve
problema de redistribuição do propofol, sugerindo hipersedação, nos primeiros
minutos,

e

dessa

forma

eles

foram

descartados.

Os

sete

pacientes

remanescentes apresentavam diagnóstico de SAOS-R confirmado com PSG
noturna prévia, sendo cinco (71%) com diagnóstico de SAOS leve e dois (29%)
moderada. Desses, apenas três apresentavam IAH em sono REM abaixo de 30
eventos por hora. Os dados do IAH à PSG noturna, IMC, da idade, concentração
de propofol, dos valores do BIS e do valor na escala de Ramsay durante todo o
procedimento com sedação estão detalhados nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 - Dados representativos dos sete indivíduos incluídos

IAH
TOTAL/REM

IMC

IDADE
(anos)

Cdise
(mcg/ml)

BIS

RAMSAY

MASC

12/30

30

54

1,6

74

5

MASC

11/42

30

21

2,0

78

5

MASC

12/19

26

34

1,0

65

4

FEM

8/27

29

38

2,2

65

4

FEM

16/40

29

47

2,1

65

5

FEM

11/25

21

39

1,1

68

4

FEM

16/60

26

60

1,6

60

4

Média

12/34

27,28

41,8

1,65

67,85

4*

2,6/12,8

3,7

13,2

0,47

6,1

SEXO

Desvio padrão

IAH= índice de apneia e hipopneia; IMC= índice de massa corpórea; Cdise= concentração de
propofol durante exame polissonográfico com indução do sono; BIS= índice bispectral;
RAMSAY= escala de sedação de Ramsay; *= mediana.
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Tabela 2 - Dados representativos dos cinco indivíduos excluídos
IAH
TOTAL/REM

IMC

IDADE
(anos)

Cdise
(mcg/ml)

BIS

RAMSAY

FEM

20/55

28

60

1,8

75

4

FEM

12/49

30

51

3,3

60

5

FEM

5/19

27

58

0,8

70

4

FEM

12/32

30

47

1,3

65

5

FEM

29/70

30

54

1,2

70

5

Média

15/45

29

54

1,68

68

5*

8,2/17,8

1,2

4,6

0,9

5,7

SEXO

Desvio padrão

IAH= índice de apneia e hipopneia; IMC= índice de massa corpórea; Cdise= concentração de
propofol durante exame polissonográfico com indução do sono; BIS= índice bispectral;
RAMSAY= escala de sedação de Ramsay; *= mediana.

Os valores da Cdise de cada paciente também foram descritos nas Tabelas
1 e 2. Nos exames com sedação houve presença de ronco em todos os 12
pacientes. Nos sete pacientes incluídos, a Cdise foi de 1,65 ± 0,47 mcg/ml, sendo
a maior concentração de 2,2 mcg/ml, e a menor de 1,0 mcg/ml. Nos indivíduos
excluídos, a Cdise foi de 1,68 ± 0,9 mcg/ml, sendo a maior concentração de
3,3 mcg/ml e a menor de 0,8 mcg/ml. Os valores de BIS foram apresentados nas
Tabelas 1 e 2, sendo o seu valor médio nos sete pacientes incluídos no estudo de
67,85 ± 6,14, já nos cinco excluídos, de 68 ± 5,7.
Por meio do teste t não pareado verificou-se que não houve diferença
estatística na Cdise (p=0,95) e nos valores de BIS (p=0,96) entre os dois grupos.
Os valores de concentração de propofol e de BIS foram extremamente
semelhantes entre os grupos, no entanto não conseguiram predizer a
hipersedação observada à PSG.
Excluindo os cinco indivíduos que apresentaram padrão de hipoventilação
prolongada sem eventos obstrutivos, os parâmetros das PSGs dos sete
indivíduos foram avaliados e os resultados mostrados nas Tabelas 3, 4 e 5.
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Tabela 3 - Distribuição do sono REM e N3 pelo tempo total de sono
PSG
noturna

PSG diurna

PSG sedação

P valor noturna
X sedação

P valor diurna
X sedação

REM (%)

18,6±10,2

7,7±11,6

0±0

0,0029

NS

N3 (%)

23,0±8,4

15,4±11,6

45,3±19,8

0,0082

0,0081

REM (%)= porcentagem de sono REM pelo tempo total de sono; N3 (%)= porcentagem de sono N3, pelo
tempo total de sono; PSG noturna= polissonografia noturna; PSG diurna= polissonografia diurna;
PSG sedação= polissonografia com sedação; P valor NS= não significativo.

Tabela 4 - Comparação das PSGs diurnas com e sem sedação
IAH

IAH REM

IA

IH

SAT MED

SAT MIN

PSG diurna

6,3±5,1

5,9±12,6

0,2±0,5

6,1±5,1

94,7±1,7

90,8±3,3

PSG sedação

9,6±8,5

0±0

2,7±3,6

6,6±5,7

91,1±2,2

83,1±4,4

NS (0,48)

NS (0,26)

NS (0,13)

NS (0,87)

<0,0001

0,011

P valor

IAH= índice de apneia e hipopneia; IAH REM= índice de apneia e hipopneia no sono REM; IA= índice de
apneia; IH= índice de hiponeia; SAT MED= saturação média; SAT MIN= saturação mínima;
PSG diurna= polissonografia diurna; PSG sedação= polissonografia com sedação; NS= não significativo.

Tabela 5 - Comparação das PSGs noturna e com sedação
IAH

IAH REM

IA

IH

SAT MED

SAT MIN

PSG noturna

12,5±2,8

34,9±13,6

2,2±2,1

10,1±4,3

93,9±1,7

85,2±3,9

PSG sedação

9,6±8,5

0±0

2,7±3,6

6,6±5,7

91,1±2,2

83,1±4,4

NS (0,33)

0,0005

NS (0,76)

NS (0,2)

0,004

NS
(0,31)

P valor

IAH= índice de apneia e hipopneia; IAH REM= índice de apneia e hipopneia no sono REM; IA= índice de
apneia; IH= índice de hiponeia; SAT MED= saturação média; SAT MIN= saturação mínima;
PSG noturna= polissonografia noturna; PSG sedação= polissonografia com sedação; NS= não
significativo.
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A distribuição do sono profundo está descrita na Tabela 3. Observou-se
abolição do sono REM e aumento do sono N3 nas PSGs com sedação em
relação aos exames sem sedação diurno e noturno, com diferença estatística.
Em relação ao IAH, observou-se média de 6,3 para a PSG diurna, 12,58
para a noturna e 9,68 para a PSG com sedação. Ao se compararem os três
exames, verificou-se redução significativa do IAH do exame diurno sem sedação
em relação ao noturno (p=0,03, IC95%: -11,9; -0,67). Não houve diferença
estatística entre as PSGs diurnas sem e com sedação (p=0,48, IC95%: -14,6;
7,83) e entre os exames com sedação e a PSG noturna (p=0,33, IC95%: -9,64;
3,84) (Figura 1).

IAH

Pacientes

Figura 1: Diagrama de dispersão comparando o IAH por paciente nos exames
polissonográficos diurnos (PSG diurna), diurnos com indução do sono com
propofol (PSG com propofol) e noturnos (PSG noturna).

Em relação ao IAH no sono REM, na PSG noturna a média foi de 34,95.
Não se observou a presença de sono REM na PSG com propofol, assim como em
cinco das sete PSGs diurnas, com média de 5,91.
Quanto ao IA, ao serem comparados os grupos, não se observou diferença
significativa entre os exames diurnos sem e com sedação (p=0,13 IC95%: -6,09;
1,06) e entre os com sedação e noturnos (p=0,76 IC95%: -3,67; 4,72). Apesar da
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tendência evidenciada pelo valor de p, a diferença entre os exames diurnos e
noturnos também foi considerada não significativa (p=0,056, intervalo de
confiança de 95% (IC95%) de -4,04; 0,07).
No que se refere ao IH, quando comparados os grupos, não houve
diferença significativa entre os exames diurnos sem e com sedação (p=0,87
IC95%: -9,06; 7,88) e entre os exames com sedação e noturnos (p=0,2 IC95%: 9,4; 2,51). A diferença entre as PSGs diurnas e noturnas também não foi
significativa (p=0,17, IC95%: -10,4; 2,31).
Os valores de SaO2 média estão descritos na Figura 2. Observou-se média
de 94,7 para a PSG diurna, 93,9 para a noturna e 91,1 para o exame com
sedação. Ao se compararem os grupos, verificou-se redução significativa da Sa02
dos exames com sedação em relação aos diurnos (p<0,0001, IC95%: 2,64; 4,52)
e entre os exames com sedação e a PSG noturna (p=0,004, IC95%: -4,42; -1,28).
Também não houve diferença estatística entre as PSGs diurnas e noturnas
(p=0,35, IC95%: -1,04; 2,5).
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Figura 2: Média e dispersão dos valores de saturação média entre os exames de PSGs
diurnas, noturnas e com sedação.
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Os valores de SaO2 mínima estão demonstrados na Figura 3. Verificou-se
média de 90,8 para a PSG diurna, 85,28 para a noturna e 83,14 para a com
sedação. Ao serem comparados os grupos, não se observou diferença na Sa02
mínima entre os exames com sedação e noturnos (p=0,31, IC95%: -6,9; 2,61).
Houve redução nos valores comparando-se os exames diurnos e com sedação
(p=0,011, IC95%: 2,49; 12,93) e os diurnos e noturnos (p=0,02, IC95%: 1,2; 9,93).
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Figura 3: Média e dispersão dos valores de saturação mínima entre as PSGs diurnas,
noturnas e com sedação.

A relação entre os parâmetros de BIS e os valores de saturação foi
avaliada pela correlação linear de Pearson. Para ambas, SaO2 mínima e média,
não houve correlação entre os dados (r=0,049 e p=0,91 e r=0,27 e p=0,54,
respectivamente).
Na DISE foram identificados os seguintes sítios de vibração e/ou
estreitamento da VAS: estreitamento ou vibração na região da velofaringe isolado
(43%) e estreitamento multiníveis (57%). Para o sítio de velofaringe foi observado
estreitamento

parcial

concêntrico

em

um

paciente;

obstrução

completa
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concêntrica em dois; obstrução parcial anteroposterior em um e obstrução
completa anteroposterior em três. Para os demais sítios, foi notada obstrução
completa em orofaringe em dois pacientes; estreitamento parcial em base de
língua em quatro e estreitamento parcial anteroposterior à custa da epiglote em
dois. O padrão de fechamento observado durante os exames está descrito na
Tabela 6.

Tabela 6 - Localização dos sítios de obstrução da via aérea superior observada na DISE
Estreitamento
Pacial/Vibração

Obstrução
Completa

Obstrução
ausente

Velofaringe AP

1

3

3

Velofaringe Lateral

0

0

7

Velofaringe Concêntrica

1

2

4

Orofaringe (Lateral)

0

2

5

Base Da Língua (AP)

4

0

3

Epiglote AP

2

0

5

Epiglote Lateral

0

0

7

Estrutura

AP= anteroposterior.

A classificação de VOTE, obtida para cada paciente na DISE e na manobra
de Müller, está exemplificada na Tabela 7.

Tabela 7 - Classificação de VOTE na DISE e pela avaliação clínica por meio da manobra
de Müller.

Paciente

Classificação VOTE
DISE

Müller

1

V2ap, O2, T1, E1ap

V2c, O1, T1, E0

2

V2c, O0, T0, E0

V1ap, O1, T1, E0

3

V2ap, O0, T1, E1ap

V1c, O0, T0, E0

4

V1c, O2, T1, E0

V1c, O1, T0, E0

5

V2ap, O0, T0, E0

V1c, O0, T0, E0

6

V1ap, O0, T1, E0

V0, O1, T1, E0

7

V2c, O0, T0, E0

V1c, O1, T0, E0

V= velofaringe; O= orofaringe; T= base da língua; E= epiglote; 0= sem
obstrução ou vibração; 1= obstrução parcial ou vibração; 2= obstrução
completa; c= concêntrica; ap= anteroposterior.
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Por meio do teste de Kappa, observou-se que não houve correlação entre
os achados da DISE e da manobra de Müller pela classificação de Fujita e de
VOTE para as estruturas de véu palatino, orofaringe, base da língua e epiglote
(Tabelas 8, 9, 10, 11 e 12).

Tabela 8 - Correlação da classificação de Fujita na DISE e na manobra de Müller
Fujita

Müller

DISE

I

II

III

I

1

2

0

II

3

1

0

III

0

0

0

Correlação de Fujita: Kappa = -0,4; IC 95% (-0,1; 0,2).

Tabela 9 - Correlação da escala de VOTE para véu palatino na DISE e na manobra de
Müller
VOTE palato

Müller

DISE

completa

parcial

ausente

completa

1

4

0

parcial

0

1

1

ausente

0

0

0

Correlação em palato: Kappa =-0,029; IC 95% (-0,31; 0,25).
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Tabela 10 - Correlação da escala de VOTE para orofaringe na DISE e na Manobra de
Müller
VOTE orofaringe

Müller

DISE

completa

parcial

ausente

completa

0

2

0

parcial

0

0

0

ausente

0

3

2

Correlação em orofaringe: Kappa = 0,1; IC 95% (-0,04; 0,24)

Tabela 11 - Correlação da escala de VOTE para língua na DISE e na manobra de Müller
VOTE língua

Müller

DISE

completa

parcial

ausente

completa

0

0

0

parcial

0

2

2

ausente

0

1

2

Correlação em língua: Kappa = 0,16 IC 95% (-0,53; 0,85)

Tabela 12 - Correlação da escala de VOTE para epiglote na DISE e na manobra de
Müller
VOTE epiglote

Müller

DISE

completa

parcial

ausente

completa

0

0

0

parcial

0

0

2

ausente

0

0

5

Correlação em epiglote: Kappa = 0,0; IC 95% (-0,31; 0,26)

6. DISCUSSÃO
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O propofol (1,3-diisopropilfenol) é um fármaco de ultra-curta-duração da
classe dos anestésicos parenterais. A injeção endovenosa de uma dose
terapêutica dessa droga promove a hipnose, com excitação mínima, usualmente
em menos de 40 segundos. Como outros indutores de ação rápida, o tempo de
meia-vida é de aproximadamente de um a três minutos, dependendo da
velocidade da indução da anestesia. É usado na indução anestésica, manutenção
da anestesia geral e sedação, sem produzir analgesia (BRUNTON; CHABNER;
KNOLLMANN, 2012).
O mecanismo de ação proposto é atividade agonista de receptores do tipo
GABA. Sua ligação provoca a abertura de canais de íons cloreto levando à
hiperpolarização neuronal (BRUNTON; CHABNER; KNOLLMANN, 2012). Ao
interagir com o complexo receptor GABAA-benzodiazepínico, o propofol reduz a
liberação de acetilcolina no córtex cerebral frontal e no hipocampo, região cujos
neurônios colinérgicos apresentam maior taxa de disparo durante a vigília e o
sono REM. Neurônios gabaérgicos localizados na ponte também sofrem essa
interação, com consequente inibição do sono REM (MENDELSON, 2005).
Carsakadon e Dement (1994) reforçaram o papel do propofol como indutor do
sono, por meio de microinjeções da droga na área pré-óptica e bloqueio do efeito
pelo flumazenil, droga bloqueadora de receptores benzodiazepínicos. Assim, a
indução anestésica com propofol parece promover o sono de ondas lentas e
reduzir o conteúdo de estágio REM, como observado por Rabelo et al. (2013). Os
autores compararam, polissonograficamente, os mesmos pacientes sob sono
induzido pelo propofol e sob sono espontâneo e constataram a manutenção da
maioria dos parâmetros ventilatórios, principalmente em relação ao IAH e à SaO2
média, porém com abolição do sono REM durante o exame com propofol. Esse
estudo levou a questionar se os indivíduos com SAOS-R representariam uma
limitação para a indicação da DISE com propofol.
Dessa forma, analisando o comportamento dos pacientes com SAOS-R
durante a PSG induzida pelo propofol, procurou-se, neste estudo, avaliar se
haveria mudanças em relação à apneia, hipopneia e SaO2 nos diferentes
momentos (PSG noturna, diurna e com propofol), e assim como Rabelo et al.
(2013) também não se observou a presença de sono REM em nenhum dos
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pacientes avaliados enquanto em uso de propofol. Apesar da não ocorrência do
sono REM com o propofol, fase do sono em que se observa maior hipotonia
muscular e respiração irregular, os resultados do presente estudo não mostraram
diferença estatística entre os exames com sedação, quando comparados tanto ao
exame diurno quanto noturno durante a análise do IAH total, IA e IH.
Alguns autores já haviam demonstrado a manutenção do IAH em pacientes
submetidos à DISE, quando comparados a exames sem sedação; entre eles,
Sadaoka et al. (1996) utilizando o diazepam, Rabelo et al. (2010) com o propofol e
Gregório et al. (2011), com o midazolam. Todos relataram a não ocorrência do
sono REM provocada pelos agentes sedativos. Por outro lado, Genta et al.
(2011), ministrando midazolam para a sedação, atingiram o sono REM após duas
horas de exame e identificaram boa correlação do IAH, IA e da SaO2 mínima
entre os exames com e sem sedação. O objetivo dos autores era determinar a
pressão crítica na qual a via aérea entra em colapso, que reflete a contribuição
anatômica na gênese da SAOS.
A variação da SaO2 durante o sono representa indiretamente a ocorrência
dos eventos respiratórios e a dessaturação de oxigênio é considerada
clinicamente significativa quando ocorre queda da porcentagem da saturação ≥4
em relação ao valor basal. Ao se avaliar a SaO2 média, a comparação entre os
três momentos do exame evidenciou redução significativa (91% na PSG com
sedação, 93% na noturna e 94% na diurna). No entanto, a importância clínica
desse achado é questionável, uma vez que os valores médios de SaO2 se
mantiveram acima de 90% em todos os exames e a diferença entre as médias foi
inferior a 4%.
Um dos poucos estudos que compararam a SaO2 média entre os exames
com e sem sedação foi descrito por Rabelo et al. (2010). Os autores avaliaram 15
indivíduos com SAOS e não observaram redução significativa desse parâmetro
ventilatório ao compararem a PSG diurna com duração de duas horas, com e sem
indução do sono pelo propofol.
Os valores de SaO2 mínima dos exames com sedação e noturnos se
mostraram semelhantes no presente estudo. Com o intuito de comparar a PSG
noturna à diurna sob sono induzido por gotejamento lento de propofol, Gregório et
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al. (2011) estudaram 25 pacientes com suspeita de SAOS e 15 voluntários
saudáveis. Todos foram avaliados por meio de PSG noturna e diurna com
duração média de 41,5 minutos. Com achado semelhante ao deste estudo, os
autores destacaram não haver diferença na saturação mínima entre os exames,
mesmo sem a obtenção do sono REM durante a sedação e concluíram que a
PSG sob sedação apresenta boa sensibilidade e especificidade para o
diagnóstico de SAOS moderada a grave. Os valores de SaO2 mínima dos
exames diurnos sem sedação foram significativamente maiores que os
observados nos exames com sedação. Em estudo com metodologia semelhante,
Rabelo et al. (2010) também demonstraram redução significativa da SaO2 mínima
quando compararam o exame com sedação ao diurno.
Apesar dessa diferença estatística, algumas considerações se fazem
necessárias. Primeiramente, mesmo utilizando a bomba de TCI na indução,
objetivando manter infusão constante e, assim, menor variação plasmática da
droga, observou-se, inevitavelmente, durante os primeiros minutos da infusão,
pequeno aprofundamento da sedação até o equilíbrio plasmático. Nesse período,
há a possibilidade da ocorrência dessa maior variação da SaO2 mínima e não se
dispunha de um método para se restringir esse período na leitura do exame
polissonográfico sem interferir na confiabilidade do mesmo.
Por ser um estudo que comparou exames de um mesmo indivíduo, devese levar em conta a existência de variabilidade interindividual em exames
polissonográficos sequenciais, com muitos estudos encontrando diferenças entre
12 e 56% entre exames polissonográficos consecutivos (LORD et al., 1991;
STEPNOWSKY; ORR; DAVISON, 2004). Por último, o fato de os exames com
sedação e noturnos se apresentarem sem diferença em relação à SaO2 mínima,
pode-se questionar o real significado deste achado, pois acredita-se que a
diferença da saturação mínima entre os exames diurnos com e sem sedação
ocorreu, principalmente pelo pouco sono REM apresentado durante a PSG sem
sedação.
O IAH é o parâmetro mais importante para se caracterizar e quantificar a
SAOS, cuja gravidade está diretamente ligada à maior prevalência de
comorbidades e risco de mortalidade. A manutenção do IAH e dos parâmetros
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ventilatórios, encontrada principalmente entre os exames noturnos e com
sedação, indica segurança para a utilização do propofol e sugere que a infusão
contínua não altera o padrão respiratório, mesmo interferindo na arquitetura do
sono.
Sadaoka et al. (1996) compararam a PSG noturna de oito horas com a
diurna (de três horas) com uso de diazepam, e apesar de terem encontrando
semelhança no IAH, observaram maior duração das apneias e redução da
porcentagem de sono REM no sono induzido. Esse estudo difere deste por utilizar
uma dose fixa de diazepam (10 mg), uma vez que o protocolo desta pesquisa
preconizou uma dose individualizada e com bomba de TCI de propofol. A
abordagem do presente estudo evitou o indesejável efeito de doses maiores de
benzodiazepínicos em pacientes com SAOS.
Para melhor verificação do grau de sedação, optou-se por acrescentar a
avaliação por meio do BIS objetivando a utilização da menor dose possível de
propofol que possibilitasse o exame endoscópico e que também fosse capaz de
reproduzir as alterações ventilatórias observadas durante o sono não induzido.
Hillman et al. (2009) avaliaram o tônus muscular por meio da
eletroneuromiografia do músculo genioglosso, durante a sedação com propofol.
Verificaram que a perda de consciência e a consequente queda do tônus
muscular, ocorriam com valores de propofol entre 1,5 e 4 mcg/ml. O estudo
sinaliza a importância de se determinar o correto nível de sedação para, assim,
evitar o relaxamento muscular excessivo.
Jones et al. (2006) destacaram a necessidade de concentração plasmática
estimada de propofol >1,5 mcg/ml para que o paciente tolerasse o exame
endoscópico e comprovaram que o aumento exagerado da concentração dessa
droga aumenta inevitavelmente o colapso das VAS. A técnica utilizada neste
estudo para a indução do sono foi desenvolvida por Rabelo et al. (2010), que
demonstraram que a Cdise, durante os seus exames, foi de 2,31 ± 0,53 mcg/ml,
obtidas por meio do Diprifusor®.
Neste estudo, as concentrações estiveram próximas das encontradas por
Jones et al. (2006) e Rabelo et al. (2010), mas cinco pacientes toleraram a DISE
com concentrações mais baixas. A Cdise foi de 1,65 ± 0,47 mcg/ml; também
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houve variabilidade na farmacodinâmica dessa droga, mas na maioria dos
pacientes, a concentração necessária esteve entre 1,0 e 2,0 mcg/ml.
Roblin, Williams e Whittet (2001) descreveram a técnica de indução do
sono com Diprifusor®, realizando a infusão com concentração-alvo inicial de
2 mcg/ml e aumentando essa concentração a cada 90 segundos até a perda de
consciência. No presente estudo, a mediana da Cdise foi de 1,6 mcg/ml. Isto
significa que metade dos pacientes perdeu a consciência com concentração
estimada de propofol (Csi) até 1,1 mcg/ml (Cdise=Csi+0,5), concluindo-se que em
muitos exames, se fosse seguido esse parâmetro, seriam utilizados níveis mais
elevados de propofol, com consequente relaxamento excessivo da via aérea.
Apesar de terem sido aplicadas doses de propofol abaixo do preconizado
pela maioria dos estudos, observou-se que cinco dos doze pacientes avaliados
apresentaram padrão de dessaturação prolongada (maior do que 10 minutos),
nos momentos iniciais da indução com o propofol. O valor médio do BIS e da
Cdise, nesses pacientes, foi de 68 ± 5,7 e 1,68 ± 0,9 mcg/ml, sendo que o menor
valor da Cdise (0,8 mcg/ml) apresentou-se muito abaixo dos valores
estabelecidos nos estudos citados. Não houve diferença entre os valores da
Cdise e do BIS nos pacientes excluídos em relação aos demais; no entanto essa
dessaturação prolongada levou à exclusão desses indivíduos nas demais análises
realizadas. Este fato reforça a importância de não se estabelecer um valor de
concentração de propofol ou de BIS para os pacientes e sim realizar de maneira
gradual e padronizada o exame, tendo como principal parâmetro e objetivo a
indução do sono.
Abdulah et al. (2013) analisaram, num mesmo indivíduo, os valores de BIS
durante o sono espontâneo e a DISE com midazolam. Relataram que o sono leve
(N1 e N2) ocorria com valores de BIS entre 71 e 80, sono de ondas lentas entre
49 e 56 e sono REM entre 80 e 84. No entanto, quando os pacientes recebiam o
midazolam, os valores de BIS permaneciam, em sua maioria, dentro da faixa de
variação observada nos estágios N1 e N2 (75 a 77), mesmo recebendo doses
consideradas como máximas para a DISE. Segundo os autores, a DISE se
mostrou um bom exame para a avaliação de pacientes com indicação cirúrgica
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para tratamento da SAOS, e o BIS um equipamento importante para
monitorização durante a sedação.
Babar-Craig et al. (2012) submeteram pacientes com ronco primário ou
SAOS leve a uma PSG controle e à DISE, ambas utilizando o BIS. Os autores
salientaram a importância da correta determinação dos valores do BIS durante o
sono espontâneo para que sirva como parâmetro durante a realização da DISE.
Avaliou-se, ainda, se o nível de sedação obtido pelo BIS apresentava
alguma influência na SaO2 mínima ou média, e os valores do BIS encontrados
não apresentaram correlação com os dados de saturação. Acredita-se que a dose
inicial de indução tenha sido muito elevada para um grupo específico de pacientes
e que o BIS não foi bom preditor do nível de sedação nos paciente com SAOS-R.
Como objetivo secundário, procurou-se analisar, individualmente, os
achados da DISE, comparando-os aos da manobra de Müller, realizada com o
paciente acordado. Alguns autores sinalizam que a descrição detalhada seria
fundamental na decisão terapêutica a ser instituída (KEZIRIAN et al., 2010;
RAVESLOOT et al., 2013). Optou-se por padronizar todos os achados da
endoscopia por meio da classificação de VOTE: simples e de fácil aplicação, ela
descreve de maneira individualizada quatro sítios de obstrução da VAS,
priorizando não só o local de obstrução como também o grau e a sua
característica.
Neste grupo de pacientes com SAOS-R, não se evidenciou correlação
entre os achados da DISE e a manobra de Müller para os sítios de palato,
orofaringe, hipofaringe e epiglote. Da mesma maneira, a análise pela classificação
de Fujita demonstrou discordância acentuada; apesar de se tratar de uma
amostra pequena, há possibilidade de haver falhas na identificação dos sítios de
obstrução da VAS quando se baseia apenas em observações realizadas em
consultório. Em uma revisão sistemática recente, Viana Jr, Thuler e Araújo-Melo
(2015) salientam que a DISE é um método adicional para revelar sítios de
obstrução que não foram diagnosticados nos pacientes acordados.
Horner et al. (1989), Choi et al. (2001) e Suto et al. (1993) já haviam
relatado discrepâncias entre as áreas de obstrução, observadas durante a vigília
e o sono de pacientes, por meio de tomografia computadorizada e ressonância
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nuclear magnética, concluindo que não é possível extrapolar os achados no
paciente acordado com os que ele apresenta durante o sono.
Mais recentemente, Campanini et al. (2010) compararam os sítios de
obstrução encontrados no exame endoscópico de 250 pacientes com SAOS em
estado de vigília e em sono induzido e encontraram sítios coincidentes em apenas
24% desses pacientes, com maior discordância em sítios na hipofaringe (148
pacientes - 59%). Os autores ainda destacaram que somente a DISE possibilita a
visualização de sítios de obstrução laríngeos e que apenas a correta identificação
do local da obstrução incrementará os resultados do tratamento cirúrgico.
Hewitt et al. (2009) avaliaram 96 pacientes com SAOS correlacionando o
exame ambulatorial à DISE, objetivando o planejamento terapêutico, e não
encontraram correlação entre os achados da DISE e o exame ambulatorial
(kappa=0,199, p=0,0001). Enquanto a avaliação ambulatorial recomendava
intervenção em palato na maioria dos casos (74,4%); após a avaliação com a
DISE houve redução para 54% desses casos. Concluíram, assim, que a DISE,
potencialmente, evitaria uma cirurgia que seria pouco eficaz.
No presente estudo observou-se que a maioria dos pacientes apresentava
obstruções em mais de um nível (68,2%) e que a obstrução palatal foi a mais
frequentemente encontrada (100%) entre aqueles submetidos à DISE. Esses
achados corroboram os de Kezirian et al. (2010) e Stuk e Maurer (2008).
Llatas et al. (2005) descreveram que a área mais comum de obstrução
encontrada foi em palato (90,4%), seguido pela base da língua (38,5%). O
colapso de vários níveis ocorreu em 60,7% e os autores não encontraram
correlações entre a obstrução evidenciada ao exame endoscópico com o paciente
acordado e a exibida durante a DISE.
Ravesloot e de Vries (2011) realizaram análise prospectiva de 100 exames
de DISE, registrados pela classificação de VOTE e constataram obstrução em
mais de um nível em 76 pacientes, relataram que a maioria deles apresentava
obstrução em palato (83%), seguida pela base da língua (56%) e epiglote (38%).
Segundo De Vito et al. (2014), não há consenso sobre a importância em se
avaliar isoladamente cada estrutura responsável pela obstrução. Segundo
levantamento dos autores, a maior parte das classificações divide a faringe em

Discussão

73

diferentes níveis de obstrução. A classificação de VOTE, utilizada no presente
estudo, ressalta a importância da epiglote como possível sítio isolado de
obstrução de vias aéreas, estrutura que não é avaliada pela classificação de
Fujita.
Ravesloot et al. (2013), em uma análise de 100 pacientes submetidos à
DISE, demonstraram que obstruções em língua e epiglote estão especialmente
presentes em pacientes com SAOS posicional. Nesses, a combinação de
tratamentos e orientações que objetivam evitar o decúbito dorsal seriam capazes
de reduzir a gravidade da SAOS, aumentando as chances de cura. Durante a
DISE, todos os pacientes foram mantidos na posição supina, o que leva a
questionar se a obstrução em epiglote e base de língua poderia ser
superestimada em pacientes com SAOS posicional durante a DISE.
Historicamente, tem sido demonstrado que a avaliação clínica com o
paciente acordado não confere grau de sucesso à cirurgia para o tratamento da
SAOS. Sher et al. (1985), utilizando a manobra de Müller para selecionar
pacientes com SAOS, candidatos à UPFP, relataram que nem todos foram bem
sucedidos na cirurgia. Mais tarde, Pringle e Croft (1991) mostraram que a
manobra de Müller isolada nem sempre é representativa do que realmente ocorre
durante o sono. Li et al. (2003) descreveram melhora nos resultados da UPFP
graças à DISE. Assim, a utilização desta técnica agrega informações importantes
para o correto tratamento dos pacientes com SAOS.
O presente estudo apresentou algumas limitações como: 1) amostra
pequena: pacientes com SAOS-R geralmente são portadores de uma doença
mais branda e muitos permanecem não diagnosticados; 2) o estudo foi
desenvolvido em um hospital escola, referência estadual para o tratamento da
SAOS, concentrando os casos de maior gravidade e mais sintomáticos. Além
disso, pacientes com SAOS mais branda, tendem a não procurar atendimento; 3)
o número amostral inicial de 12 pacientes foi definido por meio de planejamento
estatístico, tendo como principal parâmetro o IAH. Esse número foi embasado no
resultado de estudos anteriores (Rabelo et al., 2013), mas acredita-se que a
necessidade de retirada de cinco desses pacientes possa ter interferido
negativamente nos resultados; 4) outra limitação deste estudo refere-se à posição
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em que os pacientes dormiram, pois se sabe que a posição corpórea influencia
nos eventos respiratórios e houve a tentativa de se padronizar a posição supina
nos exames sem propofol para melhor comparação com os exames com sono
induzido com propofol. Essa variação de posição, mesmo em exames de PSG
noturnas laboratoriais, é um dos principais responsáveis pela variação de
resultados da PSG.
Assim, evidenciou-se que a DISE com propofol nos pacientes com SAOSR é um exame com boa aplicação clínica, porém serão necessários outros
estudos para se determinar um método de controle da sedação nesse grupo de
pacientes.

7. CONCLUSÕES
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O presente estudo demonstrou que a PSG e a DISE com propofol em
bomba de TCI são exames diagnósticos válidos para os pacientes com SAOS-R,
apresentando resultados próximos do sono espontâneo em relação aos principais
parâmetros ventilatórios, apesar da não ocorrência do sono REM.
Assim, acredita-se que atualmente a DISE se configure como o melhor
exame para o diagnóstico do sítio de obstrução ou vibração nas VAS em todos os
pacientes com DRS.
Como conclusões secundárias, observou-se que, apesar da pequena
amostra, não houve correlação entre os achados da DISE e a manobra de Müller,
semelhante aos achados mais recentes da literatura e que, ao contrário do que foi
previamente descrito para os pacientes com SAOS, o BIS não se mostrou bom
preditor do grau de sedação nos pacientes com SAOS-R, sendo necessários mais
estudos para se determinar um método de controle do grau de sedação desses
pacientes.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu,
_______________________________________________________________,
Abaixo assinado, tendo sido devidamente esclarecido sobre todas as condições
ue constam do documento “E CL RECIMENTO O
EITO D
E Q I ” ue
trata do projeto intitulado “ valia o polissonogr fica do sono indu ido pelo propofol em
pacientes com
O com predomínio no sono REM” ue tem como pes uisador
responsável a Dra. Denise Barreiro Costa e orientador a Prof. Dra. Fabiana C. P. Valera,
especialmente no que diz respeito ao objetivo da pesquisa, aos procedimentos que serei
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qualquer dúvida a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de
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2. A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo, a
qualquer momento, sem que isso traga prejuízo ao meu tratamento.
3. A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter
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projeto.
Ribeirão Preto, ___ de _________________ de ______

______________________________________________________________________________
Assinatura do paciente responsável.

Assinatura do pesquisador.
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Resumo
Introdução: A correta localização do sítio de obstrução nas vias aéreas
superiores (VAS) possibilita melhores resultados de tratamento para os pacientes
com Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS). A endoscopia com sono
induzido (DISE) com propofol permite esta avaliação, mas o sono induzido pelo
propofol altera a arquitetura do sono, abolindo a presença do sono REM (rapid
eye movement). Objetivos: Avaliar as alterações promovidas pelo propofol nos
principais parâmetros respiratórios por meio do exame de polissonografia (PSG)
nos pacientes portadores de SAOS com predomínio no sono REM (SAOS-R).
Casuística e Métodos: Foram estudados 12 indivíduos não obesos com SAOS-R
(confirmado por PSG noturna diagnóstica recente), submetidos a dois exames
polissonográficos diurnos, com e sem indução do sono com propofol. O propofol
foi utilizado via endovenosa em infusão contínua e controlada por bomba de
infusão alvo-controlada (Diprifusor®). Os parâmetros comparados entre os
exames foram: IAH (índice de apneia e hipopneia), IA (índice de apneia), IH
(índice de hipopneia) e saturação de oxi-hemoglobina (SaO2) mínima e média.
Além desses parâmetros, os sítios de obstrução das VAS encontrados na DISE
foram comparados com os observados na avaliação ambulatorial com os
indivíduos em estado de vigília. Resultados: Não foi evidenciado sono REM em
nenhum exame realizado com propofol. O IAH, IA e IH do exame com propofol
não apresentaram diferença estatística quando comparados com os exames
diurnos sem indução e PSG noturna. A SaO2 média apresentou diferença
estatística entre os três exames, sendo menor nas PSGs com indução do sono
utilizando propofol, tanto em relação ao exame sem sedação (p<0,0001) quanto
ao noturno (p=0,004). A SaO2 mínima foi semelhante entre as PSGs com
sedação e noturnas, mas foi significativamente menor nos exames com sedação
em relação aos sem sedação diurnos (p=0,011). Quando houve diferença
significativa, esta ocorreu em torno de 2 a 3%. A análise de concordância para a
classificação de VOTE (velum, oropharynx, tongue base and epiglottis) na
avaliação ambulatorial e na DISE não demonstrou nenhuma concordância para
todas as estruturas avaliadas (Kappa = -0,029 em palato, 0,1 em orofaringe, 0,16
em base da língua e 0,0 em epiglote). Os resultados demonstraram que, apesar
de o propofol influenciar a arquitetura do sono, abolindo o sono REM, os
principais parâmetros utilizados na avaliação dos pacientes com SAOS-R,
permaneceram inalterados, ou foram clinicamente irrelevantes. Conclusão:
Assim, quando utilizado por infusão contínua, o propofol demonstrou ser uma
droga segura na avaliação endoscópica dos indivíduos com SAOS-R para a
determinação dos sítios de obstrução, acrescentando informações importantes
para o correto tratamento.
Palavras chave: Endoscopia com sono-induzido (DISE), Síndrome da apneia
obstrutiva do sono com predomínio em sono REM (SAOS-R), Propofol.
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Abstract
The correct localization of upper airway obstruction induces the patients with
obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) to present better treatment results.
Drug induced sleep endoscopy (DISE) with propofol allows this evaluation, but
changes the sleep architecture, abolishing the presence of REM sleep. Our
objective was to evaluate the changes promoted by propofol on the main
respiratory parameters of polysomnography (PSG) in patients with REM-related
OSAS (REM-OSAS). In this study, 12 non-obese subjects with REM-OSAS
(confirmed by recent nocturnal PSG) underwent two polysomnographic
examinations during the day, with and without sleep induction with propofol.
Propofol was used intravenously in continuous infusion controlled by targetcontrolled infusion pump (Diprifusor®). The parameters compared between the
examinations were: AHI (apnea-hypopnea index), AI (apnea index), HI (hypopnea
index) and both minimal and mean oxihemoglobin saturation (SaO2). Besides
these parameters the sites of upper airway obstruction found in DISE were
compared with those found in awake outpatient evaluation. REM sleep was not
achieved in any moment, in any patient, when propofol was infused. The AHI, AI
and HI during infusion with propofol showed no statistical difference when
compared with both diurnal test without propofol and diagnostic nocturnal PSG.
Mean SaO2 showed statistical difference between the 3 tests, being lower in PSG
with sleep induction with propofol, both for the exam without sedation (p < 0.0001)
as for and the diagnostic PSG (p = 0.004). Minimum SaO2 was similar between
examinations with sedation and diagnostic nocturnal PSG, but it was significantly
lower in tests with propofol infusion compared with the diurnal exam without
sedation (p=0,011). Mean difference, when significant, was about 2 to 3%. The
analysis of agreement for the VOTE classification by patient evaluation and DISE
showed no agreement in any measured structure (kappa = -0.029 for velum, 0,1
for oropharynx, 0,16 for tongue base and 0,0 for epiglottis). Our results
demonstrate that although propofol influences sleep architecture, abolishing REM
sleep, the main respiratory parameters remained unchanged in patients with REMOSAS. Thus, target-controlled infusion of propofol is a safe method for endoscopic
evaluation of patients with REM-OSAS, in order to determine the sites of
obstruction, and it adds important information for proper treatment.
Keywords: Drug induced sleep endoscopy (DISE), REM-OSAS (REM-related
Obstructive sleep apnea syndrome), Propofol.
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Introdução
Dentre os distúrbios respiratórios do sono (DRS), a síndrome da apneia
obstrutiva do sono (SAOS) é a mais importante, seja pelos sintomas como roncos,
despertares noturnos, apneias e hipopneias durante o sono, geralmente
associados à sonolência diurna excessiva, pela repercussão cardiovascular e
neurocognitiva, ou pela prevalência. Tufik et al.1 encontraram taxa de prevalência
de 32,8% na população adulta da cidade de São Paulo.
Apesar de a polissonografia (PSG) ser o exame padrão ouro para
diagnóstico e estadiamento da SAOS, ela não permite a correta identificação do
sítio responsável pela obstrução respiratória (chamada de topodiagnóstico). O
topodiagnóstico é especialmente importante na definição do melhor tratamento
aos pacientes com SAOS, sendo apenas dispensável nos casos em que o
tratamento escolhido é o uso de aparelhos de pressão positiva (PAP)2.
A endoscopia sob sono induzido (DISE - do inglês drug induced sleep
endoscopy) permite a visualização direta e instantânea da via aérea nos
momentos de ronco e apneia durante a situação de sedação leve, próxima à do
sono espontâneo. Por ser um exame rápido e dinâmico, tem sido um exame cada
vez mais indicado para topodiagnóstico nos centros de medicina do sono 2.
Rabelo et al.3 compararam os exames de 30 pacientes submetidos à PSG
diurna em sono espontâneo à induzida pelo propofol em bomba de infusão,
demonstrndo que a droga é eficaz em mimetizar os principais parâmetros
ventilatórios durante o sono. No entanto, observaram alterações significativas na
macroarquitetura do sono, com aumento na porcentagem do sono N3 e abolição
completa de sono REM em todos os exames induzidos pelo propofol. Diante
desse achado, questionou-se a validade da DISE em pacientes que tenham
SAOS com predomínio ou relacionada ao sono REM (SAOS-R). Essa é uma
questão altamente relevante, considerando-se que a SAOS-R acomete em torno
de 10 a 36% dos indivíduos com SAOS, e que muitos deles são mulheres mais
jovens, com SAOS classificadas como leve ou moderada, quando dificilmente o
CPAP (aparelho de pressão positiva contínua) é indicado4,5.
Os objetivos do presente estudo foram comparar os exames de PSG em
sono espontâneo e com propofol num mesmo paciente, com diagnóstico de
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SAOS-R, a fim de se demonstrarem as alterações nos parâmetros do sono com
uso do propofol nesse grupo específico de pacientes; descrever as alterações nas
vias aéreas superiores (VAS) observadas durante a DISE, comparando-as às
descrições na literatura; comparar os achados da DISE pela classificação de
VOTE (velum, oropharynx, tongue base and epiglottis) aos da manobra de Müller;
avaliar se o BIS (Bispectral Index Score) é bom preditor do nível de sedação
durante a DISE, nos pacientes com SAOS-R, e validar ou não a DISE com
propofol para a avaliação da VAS em pacientes com SAOS-R.

Métodos
Foram estudados 12 pacientes, com diagnóstico polissonográfico prévio de
SAOS-R, definida por meio de PSG (realizada há menos de seis meses da
seleção dos indivíduos) com IAH (índice de apneia e hipopneia) no sono REM no
mínimo duas vezes maior que no sono NREM e IAH no sono NREM <15. O
projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (nº
5620/2006.
Todos os exames polissonográficos foram realizados em Laboratório do
Sono, utilizando um polígrafo digital (Bio-Logic®), com software de análise
Sleepscan Vision Analysis, versão 2.03.05 e registrados os seguintes parâmetros:
eletrencefalograma (EEG) (F3-M2, F4-M1, C3-M2, C4-M1, O1-M2, O2-M1
conforme Sistema Internacional 10-20), eletrooculograma bilateral (E1-M2, E2M1), eletrocardiograma (V2 modificado), eletromiografia de superfície do músculo
mental e submental, eletromiografia bilateral do músculo tibial anterior, vídeo
digital sincronizado (com câmera de infravermelho - Elbex IncTM) e posição
corporal (por meio de sensor Netlink body sensor positionTM). A respiração foi
monitorada com uma cânula de transdução de pressão, que registrava o fluxo de
ar nasal (AcSleep 119, Biolink Medical Br®), associada a um sensor termistor
nasal e oral (Pro-Tech thermal airflow sensorTM); os esforços respiratórios foram
medidos por cintas de pletismografia respiratória por indutância toraco-abdominal
(Pro-Tech zRIP respiratory inductance plethysmographyTM); o oxímetro (Netlink
HeadboxTMTM) avaliou a saturação arterial de oxigênio (SaO2) e o microfone
laríngeo registrou os ruídos respiratórios. Todos os parâmetros técnicos utilizados
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estavam de acordo com o Manual da American Academy of Sleep Medicine
(AASM)6.
O exame considerado diagnóstico foi o noturno, com duração mínima de
seis horas. Os exames diurnos, subsequentes, foram realizados no mesmo
ambiente, sob mesmas condições, diferenciando-se pelo horário e pela duração,
acontecendo entre 07 e 16 horas, com duração mínima de 100 minutos e máxima
de 140 minutos. Adotou-se essa duração para possibilitar a reprodução de todos
os estágios do sono. Ao final desse período, no exame com propofol, foi realizada
a DISE, e no exame sem sedação, a manobra de Müller. Os exames com e sem
sedação foram realizados em dias diferentes a fim de se evitar alterações na
latência do sono.
Nas

PSGs

diurnas

os

pacientes

foram

orientados

a

dormir

preferencialmente na posição supina e caso houvesse dificuldade, alterar para a
posição habitual de dormir. Nos exames com sedação, os pacientes
permaneceram em posição supina durante todo o tempo.
O propofol foi administrado via endovenosa, com o auxílio de uma bomba
de infusão alvo-controlada, denominada Diprifusor® (TCI)7. Os parâmetros para o
início de infusão foram ajustados conforme o peso e a idade de cada paciente; a
concentração-alvo inicial foi, de 4 mcg/mL em modo flash; sendo, posteriormente,
ajustada de acordo com os parâmetros clínicos e encefalográficos3. A
caracterização do sono induzido pelo propofol foi estabelecida pela escala de
Ramsay8, assim que o paciente apresentava os primeiros sinais de sono. Escores
≥3 foram considerados adequados para essa caracterização. No momento em
que o paciente foi considerado em sono induzido, a concentração de propofol
aplicada na bomba de infusão foi acrescida de 0,5 mcg/mL (denominada de
Cdise) com o intuito de se inibir a sensibilidade tátil na via aérea. A Cdise foi
mantida até o final do exame. Ao final do registro da PSG, ainda sob a infusão de
propofol, foi realizado o exame endoscópico. Foi introduzido um endoscópico
flexível de 3,4 mm, da marca Olympus® pela fossa nasal, e realizada a DISE,
observando-se o padrão de obstrução em cada sítio faríngeo por ao menos dois
ciclos respiratórios. Para a descrição dos sítios de vibração e/ou estreitamento,
utilizou-se a classificação de VOTE9.
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O BIS10 é um parâmetro multifatorial derivado do EEG, que permite a
monitorização do componente hipnótico da anestesia. Adota um sistema que varia
de 0 a 100 (0, nenhuma atividade cortical ou coma; 40 a 60, inconsciente, 70 a
90, diferentes níveis de sedação consciente; 100, totalmente acordado) 11. Foi
utilizado nos exames com propofol, certificando-se que o mesmo se encontrava
na faixa entre 60 e 80; demonstrando, portanto, índices de sedação leve12,13.
A análise dos exames polissonográficos foi realizada por um único
neurofisiologista, que desconhecia qual o paciente e qual a característica do
exame (diurno com ou sem propofol e noturno). Os seguintes parâmetros foram
analisados: presença de ronco, IAH, índice de apneia (IA), índice de hipopneia
(IH) e SaO2 média e mínima durante o exame. Esses parâmetros técnicos foram
analisados de acordo com o manual da AASM de 20076 e comparados entre os
três exames: noturno, diurno sem sedação e diurno com sedação. Os dados
foram analisados estatisticamente por meio do teste t de Student pareado,
utilizando-se o programa Graphpad Prism 6.0.
A relação entre os parâmetros de BIS e o grau de saturação foi avaliada
pela correlação linear de Pearson. O teste de Kappa ponderado foi utilizado para
analisar a concordância entre os estadiamentos de Fujita e de VOTE nas duas
situações: pela endoscopia, com o paciente acordado, e pela DISE.

Resultados
Foram avaliados 12 indivíduos (3 homens e 9 mulheres), com idade média
de 41,8±13,0 anos e índice de massa corpórea (IMC) médio de 27,3±3,0. Desses,
cinco apresentaram padrão de dessaturação persistente na ausência de eventos
obstrutivos, perdurando por mais de 10 minutos, nas fases iniciais do exame.
Esses eventos ocorreram mesmo com o BIS em valores acima de 60. Ainda
assim, inferiu-se que houve problema de redistribuição do propofol, sugerindo
hipersedação, nos primeiros minutos, desse modo esses pacientes foram
descartados.
Os dados de IAH à PSG noturna, IMC, idade, sexo, concentração de
propofol, valores do BIS e o valor na escala de Ramsay durante todo o exame
com sedação estão detalhados nas Tabelas 1 e 2.
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Por meio do teste t não pareado observou-se que não houve diferença
estatística na Cdise (p=0,95) e nos valores de BIS (p=0,96) entre os dois grupos.
Os valores de concentração de propofol e de BIS foram extremamente
semelhantes entre os grupos, no entanto não conseguiram predizer a
hipersedação observada à PSG. Excluindo os cinco indivíduos que apresentaram
o padrão de hipoventilação prolongada sem eventos obstrutivos, os parâmetros
da PSG dos sete indivíduos restantes foram avaliados, sendo os resultados
apresentados nas Tabelas 3 e 4.
Ao se compararem os três exames, verificou-se redução significativa do
IAH do exame diurno sem sedação em relação ao noturno (p=0,03, IC95%: -11,9;
-0,67). Não houve diferença estatística entre os exames diurnos sem e com
sedação (p=0,48, IC95%: -14,6; 7,83) e entre os exames com sedação e a PSG
noturna (p=0,33, IC95%: -9,64; 3,84) (Figura 1). Em relação ao IA, ao serem
comparados os grupos, não se evidenciou diferença significativa entre os exames
diurnos sem e com sedação (p=0,13 IC95%: -6,09; 1,06) e entre os exames com
sedação e noturnos (p=0,76 IC95%: -3,67; 4,72). Apesar da tendência observada
pelo valor de p, a diferença entre os exames diurnos e noturnos também foi
considerada não significativa (p=0,056, intervalo de confiança de 95% (IC95%) de
-4,04; 0,07). Quanto ao IH, ao se compararem os grupos, não houve diferença
significativa entre os exames diurnos sem e com sedação (p=0,87 IC95%: -9,06;
7,88) e entre os exames com sedação e noturnos (p=0,2 IC95%: -9,4; 2,51). A
diferença entre as PSGs diurnas e noturnas também não foi significativa (p=0,17,
IC95%: -10,4; 2,31).
Os valores de SaO2 média estão descritos na Figura 2. Quando
comparados os grupos, notou-se redução significativa da Sa02 do exame com
sedação em relação ao diurno (p<0,0001, IC95%: 2,64; 4,52) e entre as PSGs
com sedação e as noturnas (p=0,004, IC95%: -4,42; -1,28). Não houve diferença
estatística entre os exames diurnos e noturnos (p=0,35, IC95%: -1,04; 2,5). Os
valores de SaO2 mínima estão descritos na Figura 3. Ao serem comparados os
grupos, não se observou diferença na Sa02 mínima entre os exames com
sedação e noturnos (p=0,31, IC95%: -6,9; 2,61). Houve redução nos valores
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comparando-se os exames diurnos e com sedação (p=0,011, IC95%: 2,49; 12,93)
e as PSGs diurnas e noturnas (p=0,02, IC95%: 1,2; 9,93).
A relação entre os parâmetros de BIS e os valores de saturação foi
avaliada pela correlação linear de Pearson. Para ambas, SaO2 mínima e média,
não se verificou correlação entre os dados (r=0,049 e p=0,91 e r=0,27 e p=0,54,
respectivamente).
Na DISE, foram identificados os seguintes sítios de vibração e/ou
estreitamento da VAS: estreitamento ou vibração na região da velofaringe isolado
(43%) e estreitamento multiníveis (57%). O padrão de fechamento, observado
durante os exames, está descrito na Tabela 5. A classificação de VOTE, obtida
para cada paciente na DISE e na manobra de Müller, está exemplificada na
Tabela 6.
Por meio do teste de Kappa, não se verificou correlação entre os achados
da DISE e da manobra de Müller pela classificação de Fujita e de VOTE para as
estruturas de véu palatino (Kappa= -0,029; IC 95% -0,31; 0,25), orofaringe
(Kappa=0,1; IC 95% 0,04; 0,24), base da língua (Kappa=0,16; IC 95% -0,53; 0,85)
e epiglote (Kappa=0,0; IC 95% -0,31; 0,26).

Discussão
O propofol (1,3-diisopropilfenol) é um fármaco de ultra-curta-duração da
classe dos anestésicos parenterais, usado para indução anestésica, manutenção
da anestesia geral e sedação, sem produzir analgesia. O mecanismo de ação
proposto é atividade agonista de receptores do tipo GABA. Sua ligação provoca a
abertura de canais de íons cloreto levando à hiperpolarização neuronal14. Ao
interagir com o complexo receptor GABAA-benzodiazepínico, o propofol acarreta
a redução da liberação de acetilcolina no córtex cerebral frontal e no hipocampo,
região cujos neurônios colinérgicos apresentam maior taxa de disparo durante a
vigília e o sono REM. Neurônios gabaérgicos, localizados na ponte, também
sofrem essa interação, com consequente inibição do sono REM15.
Assim, a indução anestésica com propofol parece promover o sono de
ondas lentas e reduzir o conteúdo de estágio REM, como observado por Rabelo
et al.3. Os autores compararam, polissonograficamente, os mesmos pacientes sob
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sono induzido pelo propofol e sob sono espontâneo e constataram manutenção
da maioria dos parâmetros ventilatórios, principalmente em relação ao IAH e à
SaO2 média, apesar da abolição do sono REM durante o exame com propofol.
Esse estudo levou a questionar se os indivíduos com SAOS-R representariam
limitação para a indicação da DISE com propofol. Dessa forma, procurou-se
avaliar se houve mudanças em relação à apneia, hipopneia e SaO2, nos
diferentes momentos (PSG noturna, diurna e com propofol).
Assim como Rabelo et al.3, no presente estudo, também não se observou a
presença de sono REM em nenhum dos pacientes avaliados, enquanto em uso
de propofol. Apesar da não ocorrência do sono REM, fase do sono em que se
observa maior hipotonia muscular e respiração irregular, os resultados não
apresentaram diferença estatística entre os exames com sedação quando
comparados, tanto ao exame diurno quanto ao noturno, durante a análise do IAH,
IA e IH.
Alguns autores já haviam demonstrado a manutenção do IAH em pacientes
submetidos à DISE, quando comparados a exames sem sedação, entre eles,
Sadaoka et al.16, utilizando o diazepam, Rabelo et al.17 com o propofol e Gregório
et al.18, com o midazolam. Todos relataram a não ocorrência do sono REM
provocada pelos agentes sedativos. Por outro lado, Genta et al.19, ministrando
midazolam para a sedação, atingiram o sono REM, após 2h de exame e relataram
boa correlação do IAH, IA e SaO2 mínima entre os exames com e sem sedação.
O objetivo dos autores era determinar a pressão crítica, na qual a via aérea entra
em colapso, que reflete a contribuição anatômica na gênese da SAOS.
A variação da SaO2 durante o sono representa, indiretamente, a
ocorrência dos eventos respiratórios, e a dessaturação de oxigênio é considerada
clinicamente significativa quando ocorre queda da porcentagem da saturação ≥4,
em relação ao valor basal. Ao se avaliar a SaO2 média, a comparação entre os
três momentos do exame evidenciou redução significativa (91% na PSG com
sedação, 93% na noturna e 94% na diurna). No entanto, a importância clínica
desse achado é questionável, uma vez que os valores médios de SaO2 se
mantiveram acima de 90% em todos os exames, e a diferença entre as médias foi
inferior a 4%. Um dos poucos estudos que compararam a SaO2 média entre os
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exames com e sem sedação foi descrito por Rabelo et al.17. Os autores avaliaram
15 indivíduos com SAOS e não observaram redução significativa desse parâmetro
ventilatório ao compararem a PSG diurna com duração de duas horas, com e sem
a indução do sono pelo propofol.
Os valores de SaO2 mínima dos exames com sedação e noturnos se
mostraram semelhantes no presente estudo. Com o intuito de comparar a PSG
noturna à diurna sob sono induzido por gotejamento lento de propofol, Gregório et
al.18 estudaram 25 pacientes com suspeita de SAOS e 15 voluntários saudáveis.
Todos foram avaliados por meio de PSG noturna e diurna com duração média de
41,5 minutos. Com achado semelhante ao do presente estudo, os autores
destacaram não haver diferença na saturação mínima entre os exames, mesmo
sem a obtenção do sono REM durante a sedação, concluindo que a PSG sob
sedação apresenta boa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de
SAOS moderada a grave. Os valores de SaO2 mínima dos exames diurnos sem
sedação foram significativamente maiores que os observados nos exames com
sedação. Em estudo com metodologia semelhante, Rabelo et al.17 também
demonstraram redução significativa da SaO2 mínima quando compararam o
exame com sedação ao diurno.
Apesar dessa diferença estatística, algumas considerações se fazem
necessárias. Primeiramente, mesmo utilizando a bomba de TCI na indução,
objetivando manter infusão constante e, assim, menor variação plasmática da
droga, observou-se, inevitavelmente, durante os primeiros minutos da infusão,
pequeno aprofundamento da sedação até o equilíbrio plasmático. Nesse período,
há a possibilidade da ocorrência de maior variação da SaO2 mínima e não se
dispunha de um método para se restringir esse período na leitura do exame
polissonográfico sem interferir na confiabilidade da mesma.
O IAH é o parâmetro mais importante para se caracterizar e quantificar a
SAOS, cuja gravidade está diretamente ligada à maior prevalência de
comorbidades e risco de mortalidade. A manutenção do IAH e dos parâmetros
ventilatórios, encontrada principalmente entre os exames noturnos e com
sedação, indica segurança para a utilização do propofol e sugere que a infusão
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contínua não altera o padrão respiratório, mesmo interferindo na arquitetura do
sono.
Sadaoka et al.16 compararam a PSG noturna de oito horas, com a PSG
diurna (de três horas) com o uso de diazepam, e apesar de terem encontrando
semelhança no IAH, observaram maior duração das apneias e redução na
porcentagem de sono REM no sono induzido. Esse estudo difere deste por utilizar
uma dose fixa de diazepam (10 mg), uma vez que o protocolo desta pesquisa
preconizou uma dose individualizada e com bomba de TCI de propofol. A
abordagem do presente estudo evitou o indesejável efeito de doses maiores de
benzodiazepínicos em pacientes com SAOS.
Para melhor avaliação do grau de sedação, optou-se por acrescentar a
avaliação por meio do BIS objetivando a utilização da menor dose possível de
propofol que possibilitasse o exame endoscópico e também fosse capaz de
reproduzir as alterações ventilatórias observadas durante o sono não induzido.
Jones et al.20 relataram a necessidade de concentração plasmática
estimada de propofol >1,5 mcg/ml, para que o paciente tolerasse o exame
endoscópico, comprovando que o aumento exagerado da concentração da droga
aumenta, inevitavelmente, o colapso das VAS. A técnica utilizada neste estudo
para a indução do sono foi desenvolvida por Rabelo et al.17, que encontraram
média da Cdise, durante seus exames, de 2,31 ± 0,53 mcg/ml, obtida por meio do
Diprifusor®. Também no pesente estudo, as concentrações da Cdise estiveram
próximas das observadas nesses dois estudos, mas cinco pacientes toleraram a
DISE com concentrações mais baixas. A média da Cdise foi de 1,65 ± 0,47
mcg/ml; porém foi evidenciada variabilidade na farmacodinâmica dessa droga,
mas na maioria dos pacientes, a concentração necessária esteve entre 1,0 e 2,0
mcg/ml .
Roblin et al.21 descreveram a técnica de indução do sono com Diprifusor®,
realizando a infusão com concentração-alvo inicial de 2 mcg/ml, aumentando essa
concentração a cada 90 segundos até a perda de consciência. Como a mediana
da Cdise, neste estudo, foi de 1,6 mcg/ml, isto significa que metade dos pacientes
perdeu a consciência com concentração estimada de propofol (Csi) até 1,1
mcg/ml (Cdise=Csi+0,5), concluindo-se que em muitos exames, se fosse seguido
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esse parâmetro, seriam utilizados níveis mais elevados de propofol, com
consequente relaxamento excessivo da via aérea.
Apesar da aplicação de doses de propofol abaixo do recomendado pela
maioria dos estudos, observou-se que cinco dos 12 pacientes avaliados
apresentaram padrão de dessaturação prolongada (maior do que 10 minutos) nos
momentos iniciais da indução com o propofol. O valor médio de BIS e Cdise
desses pacientes foi de 68 ± 5,7 e 1,68 ± 0,9 mcg/ml, sendo que o menor valor da
Cdise observado (0,8 mcg/ml) esteve muito abaixo dos valores sugeridos por
alguns estudos.
Não houve diferença entre os valores de Cdise e BIS dos pacientes
excluídos em relação aos demais, no entanto essa dessaturação prolongada
levou à exclusão desses indivíduos nas demais análises realizadas. Este fato
reforça a importância de não se estabelecer um valor de concentração de propofol
ou de BIS para os pacientes, e sim realizar de maneira gradual e padronizada o
exame, tendo como principal parâmetro e objetivo a indução do sono.
Babar-Craig et al.12, em estudo prospectivo, submeteram pacientes com
ronco primário ou SAOS leve a uma PSG controle e à DISE, ambas utilizando o
BIS. Os autores salientaram a importância da correta determinação dos valores
do BIS durante o sono espontâneo para que sirva como parâmetro durante a
realização da DISE.
Avaliou-se, ainda, se o nível de sedação obtido pelo BIS apresentava
alguma influência na SaO2 mínima ou média e os valores de BIS não se
correlacionaram aos dados da saturação. Acredita-se que a dose inicial de
indução tenha sido muito elevada para um grupo específico de pacientes e que o
BIS não foi bom preditor do nível de sedação nos com SAOS-R.
Como objetivo secundário, procurou-se avaliar individualmente os achados
da DISE, comparando-os aos da manobra de Müller, realizada com o paciente
acordado. Alguns autores sinalizam que a descrição detalhada seria fundamental
na decisão terapêutica a ser instituída22,23. Optou-se por padronizar todos os
achados da endoscopia por meio da classificação de VOTE. Simples e de fácil
aplicação, ela descreve de maneira individualizada quatro sítios de obstrução da
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VAS, priorizando não só o local de obstrução como também o grau e a sua
característica.
Neste estudo, não se observou correlação entre os achados da DISE e os
da manobra de Müller para os sítios de palato, orofaringe, hipofaringe e epiglote.
Campanini et al.24 compararam os sítios de obstrução encontrados no exame
endoscópico em estado de vigília e em sono induzido e encontraram sítios
coincidentes em apenas 24% dos exames, com maior discordância em sítios na
hipofaringe (148 pacientes, 59%). Hewitt et al.25 objetivando o planejamento
terapêutico, também não encontraram correlação entre os achados da DISE e o
exame ambulatorial (kappa=0,199, p=0,0001). Enquanto a avaliação ambulatorial
recomendava intervenção em palato na maioria dos casos (74,4%), após a
avaliação com a DISE houve redução para 54% desses casos. A conclusão geral
dos trabalhos é que apenas a correta identificação do local da obstrução
incrementará os resultados com o tratamento cirúrgico.
No presente estudo, verificou-se que a maioria dos pacientes apresentava
obstruções em mais de um nível (68,2%), e que a obstrução palatal foi a mais
frequentemente encontrada (100%) entre aqueles submetidos à DISE. Estes
achados corroboram os de outros autores22,26.
Ravesloot e de Vries27 realizaram análise prospectiva de 100 exames de
DISE, registrados pela classificação de VOTE e encontraram obstrução em mais
de um nível em 76 pacientes. Os autores relataram que a maioria dos pacientes
apresentava obstrução em palato (83%), seguido pela base da língua (56%) e
epiglote (38%).
Historicamente, tem sido demonstrado que a avaliação clínica com o
paciente acordado não confere grau de sucesso à cirurgia para o tratamento da
SAOS. Sher et al.28, utilizando a manobra de Müller para selecionar pacientes
com SAOS candidatos à UPFP, relataram que nem todos foram bem sucedidos
na cirurgia. Mais tarde, Pringle e Croft29 mostraram que a manobra de Müller
isolada nem sempre é representativa do que realmente ocorre durante o sono. Li
et al.30 descreveram melhora nos resultados da UPFP graças à DISE. Assim, a
aplicação da DISE agrega informações importantes para o correto tratamento dos
pacientes com SAOS.
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O presente estudo apresentou algumas limitações: 1) amostra pequena: o
número amostral inicial de 12 pacientes foi definido por meio de planejamento
estatístico; baseando-se, principalmente, no IAH. Esse número foi embasado no
resultado de estudos anteriores3, mas acredita-se que a necessidade da exclusão
de cinco desses pacientes possa ter interferido negativamente nos resultados; 2)
posição em que os pacientes dormiram. Sabe-se que a posição corpórea
influencia nos eventos respiratórios e houve a tentativa de se padronizar a
posição supina nos exames sem propofol para melhor comparação com os
exames com sono induzido por essa droga. Esta variação de posição, mesmo nas
PSG noturnas laboratoriais, é um dos principais responsáveis pela variação de
resultados da PSG.

Conclusões
O presente estudo mostrou que a DISE e a PSG com propofol em bomba
de TCI é um exame diagnóstico válido para os pacientes com SAOS-R, com
resultados próximos do sono espontâneo, apesar da não ocorrência do sono
REM. Assim, acredita-se que, atualmente, a DISE se configure como o melhor
exame para o diagnóstico do sítio de obstrução ou vibração na VAS de todos os
pacientes com DRS. Como conclusão secundária, observou-se que ao contrário
do que foi previamente descrito, o BIS não se mostrou bom preditor do grau de
sedação nos pacientes com SAOS-R e, portanto, mais estudos serão necessários
para se determinar um método de controle do grau de sedação desses pacientes.
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Legenda de Figuras

Figura 1: Diagrama de dispersão comparando o IAH por paciente nos exames
polissonográficos diurnos (PSG diurnas), diurnos com indução do sono
com propofol (PSG com Propofol) e noturnos (PSG noturnas).

Figura 2: Média e dispersão dos valores de saturação média entre as PSGs
diurna, noturna e com sedação.

Figura 3: Média e dispersão dos valores de saturação mínima entre as PSGs
diurna, noturna e com sedação.
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Tabela 1 - Dados representativos dos sete indivíduos incluídos
IAH
TOTAL/REM

IMC

IDADE
(anos)

Cdise
(mcg/ml)

BIS

RAMSAY

MASC

12/30

30

54

1,6

74

5

MASC

11/42

30

21

2,0

65

4

MASC

12/19

26

34

1,0

78

5

FEM

8/27

29

38

2,2

65

4

FEM

16/40

29

47

2,1

65

5

FEM

11/25

21

39

1,1

68

4

FEM

16/60

26

60

1,6

60

4

Média

12/34

27,28

41,8

1,65

67,85

4*

2,6/12,8

3,7

13,2

0,47

6,1

SEXO

Desvio padrão

IAH= índice de apneia e hipopneia; IMC= índice de massa corpórea; Cdise= concentração de
propofol durante exame polissonográfico com indução do sono; BIS= índice bispectral;
RAMSAY= escala de sedação de Ramsay; *mediana.

Tabela 2 - Dados representativos dos cinco indivíduos excluídos
IAH
TOTAL/REM

IMC

IDADE
(anos)

Cdise
(mcg/ml)

BIS

RAMSAY

FEM

20/55

28

60

1,8

75

4

FEM

12/49

30

51

3,3

60

5

FEM

5/19

27

58

0,8

70

4

FEM

12/32

30

47

1,3

65

5

FEM

29/70

30

54

1,2

70

5

Média

15/45

29

54

1,68

68

5*

8,2/17,8

1,2

4,6

0,9

5,7

SEXO

Desvio padrão

IAH= índice de apneia e hipopneia; IMC= índice de massa corpórea; Cdise= concentração de
propofol durante exame polissonográfico com indução do sono; BIS= índice bispectral;
RAMSAY= escala de sedação de Ramsay; *= mediana.
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Tabela 3 - Comparação PSGs diurnas com e sem sedação
IAH

IAH REM

IA

IH

SAT MED

SAT MIN

PSG diurna

6,3±5,1

5,9±12,6

0,2±0,5

6,1±5,1

94,7±1,7

90,8±3,3

PSG sedação

9,6±8,5

0±0

2,7±3,6

6,6±5,7

91,1±2,2

83,1±4,4

NS (0,48)

NS (0,26)

NS (0,13)

NS (0,87)

<0,0001

0,011

P valor

IAH= índice de apneia e hipopneia; IAH REM= índice de apneia e hipopneia no sono REM; IA= índice de
apneia; IH= índice de hiponeia; SAT MED= saturação média; SAT MIN= saturação mínima;
PSG diurna= polissonografia diurna; PSG sedação= polissonografia com sedação; NS= não significativo.

Tabela 4 - Comparação PSGs noturnas e com sedação
IAH

IAH REM

IA

IH

SAT MED

SAT MIN

PSG noturna

12,5±2,8

34,9±13,6

2,2±2,1

10,1±4,3

93,9±1,7

85,2±3,9

PSG sedação

9,6±8,5

0±0

2,7±3,6

6,6±5,7

91,1±2,2

83,1±4,4

NS (0,33)

0,0005

NS (0,76)

NS (0,2)

0,004

NS (0,31)

P valor

IAH= índice de apneia e hipopneia; IAH REM= índice de apneia e hipopneia no sono REM; IA= índice de
apneia; IH= índice de hiponeia; SAT MED= saturação média; SAT MIN= saturação mínima;
PSG noturna= polissonografia noturna; PSG sedação= polissonografia com sedação; NS= não
significativo.
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Tabela 5 - Localização dos sítios de obstrução da via aérea superior observada
na DISE.
Estreitamento

Obstrução

Obstrução

Pacial/Vibração

Completa

ausente

Velofaringe AP

1

3

3

Velofaringe Lateral

0

0

7

1

2

4

Orofaringe (Lateral)

0

2

5

Base Da Língua (AP)

4

0

3

Epiglote AP

2

0

5

Epiglote Lateral

0

0

7

Estrutura

Velofaringe
Concêntrica

Tabela 6 - Classificação de VOTE na DISE e pela avaliação clínica por meio da
manobra de Müller.
Classificação VOTE
Paciente

DISE

Müller

1

V2ap, O2, T1, E1ap

V2c, O1, T1, E0

2

V2c, O0, T0, E0

V1ap, O1, T1, E0

3

V2ap, O0, T1, E1ap

V1c, O0, T0, E0

4

V1c, O2, T1, E0

V1c, O1, T0, E0

5

V2ap, O0, T0, E0

V1c, O0, T0, E0

6

V1ap, O0, T1, E0

V0, O1, T1, E0

7

V2c, O0, T0, E0

V1c, O1, T0, E0

V= velofaringe; O= orofaringe; T= base da língua; E= epiglote; 0= sem
obstrução ou vibração; 1= obstrução parcial ou vibração; 2= obstrução
completa; c= concêntrica; ap= anteroposterior.

