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Ferreira, JC. Avaliação da mecânica do sistema respiratório através da
obtenção de curva PV em pacientes com pneumonia intersticial
idiopática [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2008.

O objetivo desse estudo foi avaliar o comprometimento de pequenas vias
aéreas na Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) analisando curvas PressãoVolume (PV) do sistema respiratório. Coletamos curvas PV de doze
pacientes antes da biopsia pulmonar, que confirmou FPI em sete pacientes
e Pneumonite de Hipersensibilidade em cinco. Todas as curvas foram
ajustadas com modelo sigmóide, V = a + b / (1 + e -(P-c/d)), e exponencial
V = A – B . e -k.P (aplicado apenas à parte superior). O modelo exponencial,
apesar do bom ajuste à parte superior, não representou a parte inicial da
curva, gerando parâmetros sem significado. O modelo sigmóide ajustou bem
toda a curva e gerou parâmetros com significado fisiológico, que sugerem a
presença de colapso de pequenas vias aéreas na FPI.

Descritores: 1. Fibrose Pulmonar/fisiopatologia; 2. Mecânica respiratória; 3.
Sistema Respiratório; 4. Doenças pulmonares intersticiais.

Ferreira, JC. Evaluation of the mechanics of the Respiratory System
using PV curves in patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis [tese].
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2008.

The objective of this study was to evaluate small airways compromise in
Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) using pressure-volume (PV) curves of
the respiratory system. We collected PV curves from twelve patients before
lung biopsy, which confirmed IPF in seven patients and Hipersensitivity
Pneumonia in five. All curves were fitted with a sigmoid model,
V = a + b / (1 + e -(P-c/d)), and an exponential model, V = A – B . e -k.P (applied
only to the superior part of the curve). The exponential model, despite having
a good fit to the superior part of the curve, did not represent the initial part,
and yielded parameters with no physiological meaning. The sigmoid model
had a good fit to the entire curve and yielded parameters with physiological
meaning, suggesting the presence of small airways collapse in IPF.
Descriptors: 1. Pulmonary Fibrosis/ physiopathology; 2. Respiratory
Mechanics; 3. Respiratory System; 4. Interstitial Lung Diseases .
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Pneumonias Intersticiais Idiopáticas

Pneumopatia intersticial difusa é um termo genérico que inclui um
largo espectro de doenças pulmonares que têm em comum a manifestação
de dispnéia e/ou tosse associados a infiltrados intersticiais difusos e
bilaterais à radiografia e tomografia computadorizada de tórax
Pneumonias

Intersticiais

Idiopáticas

(PII)

são

um

subgrupo

1

. As
das

pneumopatias intersticiais difusas de causa desconhecida, caracterizadas
por graus variados de fibrose e inflamação do interstício pulmonar, alvéolos,
vias aéreas e vasos sangüíneos. Caracteristicamente, as PIIs têm evolução
crônica e início insidioso, sendo o diagnóstico muitas vezes feito numa fase
mais avançada da doença 2.
As diversas formas de PII já foram consideradas como espectros de
uma mesma doença, pois possuem em comum vários aspectos clínicos e
radiológicos, o que dificulta uma classificação utilizando apenas essas
ferramentas. Atualmente entende-se que vários ramos desse espectro
compõe patologias distintas e que uma classificação histopatológica é
fundamental para definir tratamento e principalmente prognóstico das PIIs. A
última classificação da American Thoracic Society / European Respiratory
Society (ATS/ERS)

3

é baseada unicamente em achados histopatológicos,

obtidos geralmente por biopsia pulmonar a céu aberto, e divide as PII em:
- Fibrose pulmonar idiopática

3

- Pneumonia intersticial não específica
- Pneumonia intersticial descamativa
- Bronquiolite respiratória associada à doença intersticial pulmonar
- Pneumonia intersticial aguda
- Pneumonia em organização criptogênica
- Pneumonia intersticial linfóide

1.2. Fibrose Pulmonar Idiopática

A forma mais comum de pneumonias intersticiais idiopáticas é a
fibrose pulmonar idiopática (FPI), acometendo principalmente o sexo
masculino. A prevalência é estimada em 14 a 43 casos por 100.000
habitantes e a incidência anual em 7 a 16 casos/100.000, dependendo do
critério diagnóstico usado

4

. Tanto a prevalência quanto a incidência

aumentam com a idade. Os sintomas mais freqüentes são dispnéia de início
gradual e tosse seca, sendo raras as manifestações sistêmicas 2. A maioria
dos casos é esporádica, atingindo mais homens do que mulheres,
geralmente a partir da sexta década de vida, mas há raros casos familiares
descritos 5, 6.
O padrão histológico característico da FPI é denominado pneumonia
intersticial usual (UIP), caracterizado pelo acometimento heterogêneo do
parênquima pulmonar com áreas de fibrose localizadas predominantemente
na região subpleural. O achado histológico típico é a concomitância de áreas
normais, inflamação, fibroproliferação e fibrose terminal em regiões

4

relativamente próximas. A presença de fibrose avançada e alvéolos
relativamente normais na mesma região do parênquima é denominada
heterogeneidade espacial, e a presença de processo fibroproliferativo com
focos de fibroblastos jovens, ao lado de áreas de fibrose avançada com
deposição de colágeno e alteração da arquitetura pulmonar, é denominada
heterogeneidade temporal 7.
A função pulmonar caracteristicamente revela um padrão restritivo
com redução dos volumes pulmonares, e nos casos mais avançados
diminuição da difusão do monóxido de carbono. Hipoxemia e dessaturação
de oxigênio podem surgir inicialmente aos esforços e, em fases mais
avançadas, mesmo ao repouso.
Os achados radiológicos costumam revelar opacidades intersticiais
difusas e redução do volume pulmonar. A Tomografia de tórax,
preferencialmente de alta resolução, apresenta opacidades em vidro
despolido periférico e bi-basal associado à distorção arquitetural, incluindo
faveolamento e bronquiectasias de tração subpleural 8.
Outras pneumonias intersticiais podem ter apresentação semelhante
à FPI em sua forma crônica, entre elas a Pneumonite de Hipersensibilidade
(PH) crônica e a Pneumonia intersticial não específica (NSIP). A NSIP é uma
Pneumonia Intersticial Idiopática de evolução mais lenta e com menor
mortalidade que a FPI, porém em suas formas mais graves e avançadas
pode assemelhar-se à FPI 7. A PH é uma pneumonia intersticial difusa
causada por diversos agentes inalatórios, que pode gerar um quadro agudo
e reversível caso o agente agressor seja evitado, ou apresentar evolução

5

crônica quando há exposição prolongada ao estímulo antigênico em
indivíduo susceptível. A PH crônica se assemelha à FPI em suas
características clinicas, funcionais e radiológicas 1, e ambas fazem parte do
subgrupo

de

pneumopatias

usualmente

chamado

de

Pneumonias

Intersticiais fibrosantes.
A evolução da FPI costuma ser crônica e progressiva, com sobrevida
média de cinco anos

2, 9

, e até o momento nenhum tratamento se mostrou

benéfico para redução da mortalidade

10

. Um dos motivos da inexistência de

tratamento efetivo é o atual desconhecimento dos fatores desencadeantes e
de perpetuação da lesão pulmonar, em especial nas fases iniciais,
oligossintomáticas, da doença.

1.3. Patogênese da Fibrose Pulmonar Idiopática

A patogênese da FPI não é bem conhecida, e a seqüência de eventos
que levam ao desencadeamento e perpetuação da lesão são ainda pouco
entendidos.
Alguns fatores como tabagismo, infecções, poluentes ambientais,
aspiração crônica de conteúdo gástrico e medicações foram apontados
como possíveis desencadeantes, porém sem confirmação definitiva

11

. Um

ou mais desses fatores levariam a uma série de agressões inespecíficas ao
parênquima pulmonar e à barreira alvéolo-capilar, desencadeando um
processo de inflamação e reparo repetitivos que levam à fibrose do
parênquima 12.

6

Episódios de inflamação repetitiva, no passado considerados como o
mecanismo inicial de lesão, parecem ser um fenômeno pouco proeminente
na FPI, e teorias atuais sugerem que a FPI é decorrente de um mecanismo
de reparação tecidual anormal, que leva a formação de focos de fibrose.
Segundo essa teoria, um fator agressor desencadeante leva à destruição do
pneumócito tipo  com conseqüente exposição da membrana basal alveolar.
Os pneumócitos tipo II não são capazes de restaurar a membrana basal e o
processo de reparação ocorre de maneira anormal, através da proliferação
de

fibroblastos

e

miofibroblastos,

principalmente colágeno, e fibrose

acúmulo

de

matriz

extracelular,

13

. Segundo esse modelo, a participação

de células inflamatórias é mínima e não essencial para a perpetuação da
lesão.
O surgimento desse processo de reparação tecidual anormal pode
depender de fatores genéticos, imunológicos e de desencadeantes
ambientais.

1.4. Acometimento de pequenas vias aéreas na FPI

Como discutido acima, a maioria dos estudos sobre a patogênese da
FPI concentra-se nas alterações do parênquima alveolar, com poucos
relatos

sobre

a

morfologia

e

participação

das

vias

aéreas

no

desencadeamento da lesão tecidual. O acometimento de vias áreas na FPI
classicamente tem sido considerado ausente ou como secundário às
alterações parenquimatosas, ou seja, sem importância na patogênese da

7

doença. Além disso, muitos dos estudos que avaliaram especificamente o
acometimento de pequenas vias aéreas na FPI foram feitos antes da nova
classificação histológica das PII, em 2002 3, e podem ter incluído pacientes
que na verdade tinham outras doenças intersticiais pulmonares que não a
FPI.
Desse modo, as evidências de acometimento de pequenas vias
aéreas na FPI são ainda escassas e novos estudos necessários para que o
papel das pequenas vias aéreas na patogênese da FPI seja mais bem
entendido.

1.4.1. Evidências Radiológicas

A introdução da tomografia computadorizada de alta resolução
(TCAR) como ferramenta de avaliação de pacientes com FPI, de utilização
relativamente recente, revelou o achado freqüente de espessamento de
paredes bronquiolares, bronquiolectasias de tração e formações císticas

14

.

As alterações tendem a ser difusas, porém heterogêneas, não restritas às
regiões subpleurais, mas acometendo também pequenas vias aéreas.
Recentemente, um estudo tomográfico que incluiu 18 pacientes com FPI e
12 controles, Rocha et al.
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demonstrou a ocorrência de colapso de

pequenas vias aéreas e alveolar em decúbito dorsal, durante a respiração
espontânea.

8

1.4.2. Evidências Funcionais

Quanto às alterações funcionais, Ostrow, em 1973

16

, publicou os

primeiros relatos sugerindo a presença de anormalidades obstrutivas em
pacientes com fibrose pulmonar de diversas etiologias, entre elas a FPI.
Entretanto, as causas de fibrose pulmonar no grupo de pacientes estudadas
eram diversas e não havia confirmação histológica, além da alta prevalência
de tabagismo nos pacientes estudados, o que dificulta a sua interpretação.
Num dos principais artigos sobre o tema, Fulmer et al.
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, em 1977,

avaliaram 18 pacientes com diagnóstico clínico, radiológico e histopatológico
de fibrose pulmonar. O estudo envolvia a realização de testes funcionais e
revisão das lâminas de biopsia pulmonar, com a intenção de correlacionar
os achados histolopatológicos e funcionais, com especial atenção para as
pequenas vias aéreas. Os pesquisadores encontraram fibrose peribrônquica
com estreitamento do diâmetro das vias aéreas em 67% dos casos e
alterações da complacência dinâmica (queda da complacência com o
aumento da freqüência respiratória, indicando disfunção das pequenas vias
aéreas) em 59% dos pacientes. Houve uma boa correlação entre os
achados morfológicos e funcionais. Em 1988, Myre et al.
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demonstraram

obstrução das pequenas vias aéreas e presença de fibrose peribronquiolar
em 13 pacientes com FPI em estágio inicial. Recentemente, Salge et al.
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demonstraram diminuição da complacência dinâmica com o aumento da
freqüência respiratória em um grupo de pacientes com FPI.

9

Entretanto, há também estudos contraditórios

em

que

fluxo

expiratórios normais ou até aumentados foram encontrados em pacientes
com pneumopatias fibrosantes

20, 21

. Parte da dificuldade de interpretação

desses resultados se deve ao fato de muitos desses estudos terem incluído
pacientes com pneumopatias fibrosantes de diversas etiologias, quando a
classificação das PII era diferente da classificação atual 3.

1.4.3. Evidências Morfológicas

Há também evidências do acometimento das pequenas vias aéreas
em termos morfológicos na FPI. Além dos estudos citados acima, que
demonstraram alterações de pequenas vias aéreas (fibrose peribronquiolar,
inflamação bronquiolar e bronquiolite) em grupos mais heterogêneos de
pneumonites fibrosantes, e as correlacionaram com alterações funcionais,
há estudos morfológicos evidenciando alterações de pequenas vias aéreas
na FPI 17 e na Pneumonia de Hipersensibilidade (PH) 22.
Um estudo recente avaliou e quantificou alterações morfométricas de
pequenas vias aéreas em pacientes com FPI, PH crônica, NSIP e as
comparou a vias aéreas de pessoas normais
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. Foi caracterizado

espessamento significativo das áreas das diferentes camadas da parede de
pequenas vias aéreas de pacientes em relação às medidas de pulmões
normais, mas não houve diferença significante entre pacientes com FPI, PH
crônica ou NSIP.

10

Há também evidências indiretas de acometimento de pequenas vias
aéreas na FPI, entre elas a presença ruídos de crepitações durante a
respiração espontânea. O ruído de crepitação foi associado à re-abertura de
pequenas vias aéreas em animais e em seres humanos

24-26

. Esse achado

clínico freqüentemente presente em pacientes com FPI sugere a ocorrência
de abertura e fechamento cíclicos das pequenas vias aéreas durante a
respiração espontânea nos pacientes portadores de FPI.

1.5. Curvas Pressão-Volume nas Pneumonias Intersticiais fibrosantes

Curvas Pressão-Volume (PV) têm sido usadas por muitos anos para
descrever características mecânicas do sistema respiratório e compreender
a fisiologia pulmonar 27-29.
Em pacientes com insuficiência respiratória aguda, especialmente em
pacientes com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) e
necessidade de suporte ventilatório, as curvas PV foram utilizadas para
diagnóstico, prognóstico e ajuste da estratégia de ventilação mecânica 30-32.
Em pacientes com Pneumonias Intersticiais fibrosantes, curvas PV
foram estudadas como uma ferramenta para avaliação funcional. O ajuste
das curvas PV por uma equação exponencial aplicada à porção superior do
ramo expiratório foi utilizada para caracterizar a gravidade e até o
prognóstico dos pacientes

33, 34

. A porção inferior do ramo expiratório,

próximo à Capacidade Residual Funcional (CRF), desvia-se do formato
exponencial e foi sistematicamente excluída das análises, por acreditar-se

11

que a informação contida na parte inferior da curva não era importante

33-35

.

O significado fisiológico da menor inclinação da curva PV (queda da
complacência) nos pacientes com PII nas regiões iniciais da curva PV,
(baixos volumes e baixas pressões) e suas implicações receberam pouca
atenção na literatura. Regiões de menor inclinação na fase inicial das curvas
PV foram atribuídas ao fechamento de pequenas vias aéreas em pacientes
normais em volumes pulmonares muito baixos

36, 37

fechamento de pequenas vias aéreas na SDRA

e ao colapso alveolar e
29, 38

. Até o presente

momento, encontra-se aberta a discussão a respeito da melhor metodologia
a ser empregada no estudo da relação PV, assim como ainda se questiona
qual a real informação que pode ser dela extraída, tanto para compreensão
da fisiologia pulmonar quanto para o ajuste da estratégia ventilatória em
pacientes sob ventilação mecânica 28, 29 .
Ao invés de excluir os pontos da parte inicial da curva PV para ajustála com um modelo exponencial, uma abordagem melhor poderia ser utilizar
um modelo que incluísse todos os pontos da curva coletada e que seja
capaz de descrever todas as mudanças de inclinação da curva à medida
que os pulmões são insuflados. Equações sigmóides, ajustadas para todos
os pontos coletados, foram usadas em curvas PV inspiratórias de indivíduos
normais 39 e pacientes com SDRA 40-42, mas nunca para pacientes com FPI.
Uma análise das curvas PV inspiratórias de pacientes com FPI
usando um modelo sigmóide ajustado a todos os pontos da curva pode
revelar

informações

sobre

as

propriedades

mecânicas do

sistema

respiratório desse pacientes, em especial sobre a presença de colapso de

12

pequenas vias aéreas. Tal modelo poderia não somente gerar parâmetros
com significado fisiológico, mas, mais importante, ajudar a compreender
melhor a fisiopatologia da FPI, o que, por sua vez, poderá contribuir para a
busca de tratamentos efetivos.

2 – OBJETIVOS
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2. OBJETIVOS

Nossos objetivos nesse estudo foram:

a) Avaliar o envolvimento das pequenas vias aéreas na Fibrose
Pulmonar Idiopática, utilizando a curva pressão-volume do sistema
respiratório;
b) Comparar os modelos exponencial e sigmóide de ajuste do ramo
inspiratório da curva pressão-volume em pacientes com Fibrose
Pulmonar Idiopática, e determinar o mais adequado
c) Determinar as diferenças entre as curvas pressão-volume de
pacientes com Fibrose Pulmonar Idiopática e de pacientes com outros
tipos de Pneumonia Intersticial Idiopática.

3 – MÉTODOS
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3. MÉTODOS

3.1. Aspectos éticos

Esse estudo foi devidamente aprovado pela Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (CONEP n° CAAE-0582.0.015.000-04) e pela Comissão
de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CAPPesq n°
687/04).
Os pacientes convidados a participar do estudo foram devidamente
informados sobre os procedimentos relacionados ao estudo, o motivo do
estudo, seus potenciais riscos e da não obrigatoriedade de participação,
através do termo de consentimento pós-informação. Todos os pacientes
incluídos no estudo concordaram com sua participação e assinaram o termo
de consentimento pós-informação.

3.2 Pacientes

A coleta de dados foi realizada no Hospital das Clinicas da Faculdade
de Medicina da USP no intervalo entre Outubro de 2004 a Junho de 2005.
Durante o período de coleta de dados, foram convidados a participar do
estudo todos os pacientes em acompanhamento no Ambulatório de Doenças
Pulmonares Intersticiais do Serviço de Pneumologia do Hospital das Clinicas
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da FMUSP encaminhados para biopsia pulmonar a céu aberto para
confirmação diagnóstica de pneumonia intersticial.
Os critérios para indicação da biopsia eram clínicos e a indicação feita
pelos médicos assistentes do ambulatório, sem interferência do pesquisador.
Dados demográficos, de duração dos sintomas, exposição ambiental e
tabagismo, além de dados de radiografias de tórax, tomografias e provas de
função pulmonar foram coletados.
Doze pacientes foram incluídos no estudo nesse período. Desses,
apenas um paciente não foi recrutado no Ambulatório de Doenças
Intersticiais Pulmonares, mas sim durante sua internação da UTI
Respiratória do Hospital das Clínicas da FMUSP. O paciente estava
iniciando a investigação de pneumonia intersticial e foi internado na UTI por
Insuficiência Respiratória Aguda, sendo necessária a intubação e aplicação
de ventilação mecânica.

3.3 Equipamentos utilizados

Nesse estudo, utilizamos um sistema especialmente desenvolvido no
Laboratório de Investigação Médica (LIM-09) da Disciplina de Pneumologia
da FMUSP para coleta de dados de mecânica pulmonar em projetos de
pesquisa. O sistema utiliza dois canais de medida de pressão e um de fluxo,
permitindo o registro simultâneo da pressão proximal na via aérea (PPROX),
da pressão esofágica (PES) e dos fluxos respiratórios, transmitidos para um
microcomputador para análise dos resultados online e posteriormente offline.
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Um gerador de fluxo contínuo e constante de O2 (Fluxômetro de alta
precisão - Intermed - São Paulo) era conectado à rede de oxigênio hospitalar
para fornecer um fluxo lento, de 1 a 2 L/min, e gerar uma curva pressãovolume (PV) quase-estática

43

. O sistema era conectado à rede hospitalar de

oxigênio através de uma válvula redutora de pressão regulada à pressão de
6 a 7 atmosferas. A necessidade de uma fonte de alta pressão é a garantia
de um fluxo constante mesmo ao final da inspiração, quando as elevadas
pressões em vias aéreas tendem a diminuir o fluxo inspiratório.
O sistema de aquisição de dados era composto por dois sensores de
pressão (Valydine® MP45 ± 100 cmH2O -Engineering Corp. - Northridge CA,
EUA) para o registro de PPROX e PES, e por um sensor de fluxo do tipo
transdutor diferencial de pressão (Valydine® DP45 ± 2 cmH2O Engineering
Corp. - Northridge CA, EUA). Um cateter esofágico (SmartCath Esophageal
Cathether®, Viasys, Palm Springs CA, EUA), dotada de um balão inflável de
10 cm de extensão na sua extremidade, era posicionado no terço distal do
esôfago e conectado a um dos transdutores de pressão para registro da
variação da PES.
O pneumotacógrafo (Hans Rudolph® - Kansas OH, EUA) e o
transdutor diferencial de pressão eram conectados em série à cânula de
intubação oro-traqueal por uma extensão tubular de látex. Os dados obtidos
eram digitalizados por uma placa analógico-digital (National Instruments –
Texas, EUA) e transmitidos para o microcomputador. As informações eram
manipuladas no microcomputador por um programa (LabView® National
Instruments – Texas TX, EUA) configurado especificamente para manusear

19

dados de mecânica respiratória, desenvolvido no LIM-09 e UTI-Respiratória
do Hospital das Clínicas da FMUSP. O programa inclui uma rotina de coleta
de curva pressão-volume, que permite a visualização da curva durante sua
captura online, armazenamento e análise offline (Figura 1). A freqüência de
aquisição dos sinais durante a captura da curva PV foi programada em
50 Hz. Antes de monitorar cada paciente, era feita a calibração dos
transdutores de pressão utilizando-se uma coluna de água graduada em
centímetros (zero e 20 cmH2O acima da pressão atmosférica). O sensor de
fluxo também recebia uma calibração com auxílio de uma seringa de
precisão com volume de 2 L.
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Figura 1. Esquema de captura de dados
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3.4 Realização da curva pressão-volume

A

curva

pressão-volume

era

realizada

no

Centro

Cirúrgico,

imediatamente antes da realização da biopsia pulmonar. O paciente era
anestesiado e submetido à intubação oro-traqueal pelo anestesista
responsável, conforme protocolo estabelecido pela equipe de anestesistas,
sem nenhuma interferência do pesquisador. O anestesista utilizava
geralmente a combinação de dois agentes anestésicos endovenosos,
freqüentemente, mas não necessariamente, midazolan e fentanil, associado
ao uso de agente inalatório, geralmente isoforane, e um bloqueador neuromuscular (atracúrio).
A maioria dos pacientes chegava ao centro cirúrgico com um balão
esofágico locado no terço distal do esôfago, após passagem por via transnasal, realizada com o paciente acordado, em respiração espontânea,
algumas horas antes do procedimento cirúrgico, para realização de testes
funcionais pulmonares

19

. Seu posicionamento era ajustado com auxílio de

um teste de oclusão em que o indivíduo executava esforços inspiratórios e
expiratórios alternados, registrando-se as variações de PPROX e PES
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. A

posição ideal para o balão esofágico era aquela que produzisse relação
PPROX/PES mais próxima da unidade. Nos pacientes que não realizaram
os testes funcionais prévios à biopsia, o balão esofágico foi passado no
centro cirúrgico, após a indução anestésica, sob visão direta com a ajuda de
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um laringoscópio. Nesse caso, não era possível verificar seu posicionamento
adequado. A PES foi utilizada como meio de se aferir a pressão pleural.
Apos a intubação, o paciente era mantido sob ventilação mecânica,
com

parâmetros

ventilatórios

estabelecidos

pelo

anestesista,

sem

interferência do pesquisador. O protocolo do grupo de anestesistas para
ventilação mecânica nas cirurgias torácicas utiliza modo volume controlado,
com volumes correntes entre 8 e 10 mL/Kg de peso ideal, freqüências
respiratórias entre 12 e 15, fração inspirada de oxigênio entre 0,3 e 0,4 e
pressão expiratória ao final de expiração (PEEP) de 5 cmH2O. Os pacientes
eram monitorados com monitor cardíaco e de pressão arterial, oximetria de
pulso e CO2 no ar expirado (ETCO2).
Durante a indução anestésica, o pneumotacógrafo era ligado a uma
fonte de calor para mantê-lo aquecido às condições corporais de
temperatura e em seguida o sistema de aquisição era calibrado.
Assim que o anestesista considerava que o paciente estava bem
sedado, paralisado e estável na ventilação mecânica, era iniciada a
realização da curva pressão-volume.
Antes da coleta da curva PV propriamente dita, era realizada uma
manobra de homogeneização da história pulmonar utilizando Pressão
Positiva Contínua de Vias Aéreas (CPAP) de 40 cmH2O por 40 segundos,
aplicada pelo ventilador mecânico da anestesia, seguida de desconexão do
ventilador e expiração passiva até a Capacidade Residual Funcional (CRF).
Ao final da expiração passiva, o fluxômetro era conectado em série
aos sensores de pressão de vias aéreas e fluxo, os quais por sua vez
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estavam conectados à cânula oro-traqueal, e iniciava-se a realização da
curva PV. O fluxo constante, de 1 a 2 L/min, era mantido até que a PPROX
atingisse 40 cmH2O. Em seguida, o fluxômetro era desconectado e o
paciente realizava uma expiração passiva até a CRF. A aquisição de dados
era interrompida nesse ponto e o paciente era re-conectado ao ventilador
mecânico, sendo instituída a ventilação mecânica a critério do anestesista
responsável, para início da cirurgia.
Durante a aquisição da curva, que durava de 1 a 3 minutos, o
paciente era continuamente monitorado e a curva era visualizada online na
tela do computador.

3.5 Análise dos dados

3.5.1 Construção da curva pressão-volume

Uma vez armazenados os sinais de pressão das vias aéreas (PPROX),
pressão esofágica (PES) e fluxo, o arquivo gerado era manipulado pelo
software desenvolvido em linguagem LabView. Para tal, utilizamos uma
rotina desenvolvida para construir curvas PV. Em um primeiro passo, o
pesquisador deve abrir o arquivo com o programa em LabView e selecionar
a região de interesse na curva PV, entre os pontos em que o equipamento é
conectado e desconectado do paciente (Figura 2).
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Figura 2. Exemplo do método de identificação da região de
interesse para construção da curva PV.

Legenda: A escolha é feita observado-se a curva de Pressão de Vias
Aéreas ao longo do tempo e identificando os momentos de conexão e
desconexão do gerador de fluxo contínuo.
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Utilizando apenas os dados da região de interesse, o programa
integra o sinal de fluxo para obter o volume insuflado durante a manobra e,
automaticamente, cria um gráfico com pressão de vias aéreas no eixo das
abscissas (x) e volume insuflado no eixo das ordenadas (y), a curva PV.
Optamos pela construção de curvas PV do sistema respiratório, utilizando a
pressão proximal de vias aéreas (PPROX) e não a pressão esofágica (PES),
uma vez que não houve esforços dos pacientes.
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3.5.2 Cálculo do Ponto de Inflexão Inferior

O ponto de inflexão inferior da curva PV (PFLEX) é o ponto em que há
uma mudança abrupta na inclinação da curva inspiratória, e corresponde ao
momento em que um grande número de unidades alveolares, colapsadas ao
final da expiração anterior, são recrutadas, passando a participar da
distribuição do ar insuflado. Quanto maior a quantidade de unidades
recrutadas simultaneamente, maior a mudança de inclinação da curva e
mais evidente o PFLEX. Lesões homogêneas do parênquima pulmonar, nas
quais as pressões criticas de abertura dos alvéolos colapsados ao final de
expiração sejam similares, produzem um PFLEX bem definido. Por outro lado,
lesões heterogêneas do parênquima pulmonar costumam produzir um PFLEX
quase irreconhecível, pois o recrutamento alveolar se dá de maneira
progressiva, à medida que os pulmões vão sendo insuflados.
O programa desenvolvido pelo LIM-9 na plataforma LabView permite
o cálculo automatizado do ponto de inflexão inferior (PFLEX) utilizando o
método descrito por Brochard
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. O programa utiliza um modelo de

regressão linear simples (técnica dos mínimos quadrados) para ajustar retas
a dois segmentos distintos da curva PV. Uma reta é ajustada ao segmento
central da curva, em que a inclinação da curva PV é máxima, e a outra reta
é ajustada ao segmento inicial da curva, em que a inclinação é mínima. A
projeção no eixo x do ponto de intersecção dessas duas retas é o Ponto de
Inflexão Inferior (PFLEX).(Figura 3).
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Figura 3. Cálculo do Ponto de Inflexão Inferior (PFLEX)

Legenda: Exemplo de cálculo automatizado do PFLEX. Uma reta é
ajustada à parte inicial, de menor complacência da curva PV (reta magenta),
e a outra é ajustada à parte central, de maior complacência da curva (reta
amarela). A projeção no eixo x do ponto de intersecção dessas duas retas é
o PFLEX.
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3.5.3 Ajuste das curvas PV com modelos exponencial e sigmóide

As curvas foram ajustadas pelo programa Grace (GNU-General Public
License, Boston, MA, USA), utilizando o método iterativo de LevenbergMarquardt 46.
As curvas foram primeiramente ajustadas com uma equação
exponencial restritas aos pontos acima de 50% do volume insuflado
proposta por Colebatch 47, com três parâmetros:

V = A – B . e -k.P,

V é o volume insuflado, P é a pressão proximal de vias aéreas (PPROX), A é
a assíntota superior e estima a capacidade pulmonar total (CPT), B é o
volume abaixo de A em que PPROX é zero e k é a constante exponencial que
descreve o formato da curva.

Em seguida, ajustamos as curvas com a equação sigmóide proposta
por Paiva et al. 39, modificada por Venegas et al. 40, com quatro parâmetros:

V = a + b / (1 + e –(P-c)/d),

V é o volume insuflado absoluto, P é a pressão proximal de vias aéreas
(PPROX), a é a diferença de volume entre o volume pulmonar expiratório final
(EELV, do inglês End Expiratory Lung Volume) e o volume residual (VR). O
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EELV é o ponto de repouso do sistema respiratório, em que a PPROX é zero,
e o VR corresponde à assíntota inferior. É importante notar que o valor de a
em módulo, expresso em mL, não reflete o VR propriamente dito, pois este
não tem como ser estimado através da curva PV, mas sim o volume de ar
presente no sistema respiratório acima do VR e abaixo do EELV, ponto de
início da curva PV inspiratória; b é o volume entre a assíntota inferior e a
assíntota superior e estima a capacidade vital (CV); c é a pressão de vias
aéreas no ponto de inflexão matemático da sigmóide, representando o ponto
de maior complacência do sistema respiratório; o parâmetro d é medido em
cmH2O e é proporcional à faixa de pressão de vias aéreas em que a maior
parte das mudanças em volume ocorrem (Figura 4).
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Figura 4. Curva Pressão – Volume teórica, ajustada com o modelo
sigmóide, mostrando os parâmetros a,b,c e d

V = volume insuflado absoluto
P = pressão proximal de vias aéreas
a = diferença de volume entre EELV e o volume residual.
b = volume entre a assíntota inferior e a assíntota superior (estima a
capacidade vital)
c = pressão de vias aéreas no ponto de inflexão matemático da
sigmóide
d = proporcional à faixa de pressão de vias aéreas em que a maior
parte das mudanças em volume ocorrem
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3.5.4 Normalização das curvas de pressão-volume
Para podermos comparar os pacientes e analisar os dados como um
todo, criamos três curvas PV normalizadas, uma com os dados de todos os
pacientes, e outras duas, cada uma com pacientes agrupados de acordo
com o diagnostico histológico final.
Para tanto, normalizamos volume e PPROX para cada ponto, que foram
então utilizados para a construção das curvas PV normalizadas 41. O volume
normalizado para cada ponto foi obtido subtraindo-se o parâmetro a do
volume observado, e dividindo-se o resultado pelo parâmetro b, o que é
equivalente a ajustar o volume instantâneo pelo volume insuflado total. A
pressão foi normalizada para cada ponto foi obtida subtraindo-se o
parâmetro c da pressão observada, e dividindo-se o resultado pelo
parâmetro d.
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3.5.5 Análise estatística

Comparações de variáveis demográficas e funcionais entre pacientes
com diagnostico final de Fibrose Pulmonar Idiopática e pacientes com outras
causas de Pneumonia Intersticial Idiopática foram feitas utilizando-se o teste
t de student, utilizando-se o programa SPSS. Correlações entre os
parâmetros encontrados no processo de ajuste das curvas PV e parâmetros
funcionais obtidos pela espirometria foram feitas utilizando o coeficiente r de
Pearson.
Os coeficientes de determinação R2 para cada curva PV individual e
das curvas normalizadas foram obtidos pelo programa Grace (GNU-General
Public License, Boston, MA, USA), durante o processo de ajuste das curvas
com as equações exponencial e sigmóide.

4 – RESULTADOS
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4. RESULTADOS

4.1. Aspectos clínicos

Durante o período de inclusão, 12 pacientes foram considerados
elegíveis e puderam ser incluídos no estudo. Dois foram posteriormente
excluídos da análise, em um caso por vazamento excessivo durante a
realização da curva PV e no outro por o diagnóstico histológico da biopsia
pulmonar ter revelado um linfoma infiltrativo em pulmão.
A Tabela 1 apresenta os dados demográficos e o diagnóstico
histopatológico individual dos pacientes estudados. A distribuição dos
diagnósticos

foi:

quatro

(33%)

pacientes

com

Pneumonite

por

Hipersensibilidade crônica (PH) e sete (58%) pacientes com Fibrose
Pulmonar Idiopática (PFI). Dentre os pacientes com FPI, seis tiveram padrão
definido como Pneumonia Intersticial Usual (UIP) e apenas um não pode ser
classificado sob o ponto de vista histológico.
A Tabela 2 mostra a duração de sintomas, carga tabágica e presença
de

Doença

do

individualmente.

Refluxo

Gastro-Esofágico

(DRGE)

dos

pacientes
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Tabela 1. Dados demográficos e diagnóstico histológico dos
pacientes

ID

Sexo

Idade

Diagnóstico

2

JVS

M

66

FPI-UIP

4

VL

F

49

FPI

7

AF

M

67

FPI-UIP

8

SE

M

71

FPI-UIP

9

LG

M

62

FPI-UIP

11

AD

M

72

FPI-UIP

1

MF

F

46

PH

5

JSP

F

24

PH

10

AE

M

50

PH

12

VLS

F

53

PH

PH = Pneumonite por Hipersensibilidade crônica
FPI = Fibrose Pulmonar Idiopática
UIP = padrão Pneumonia Intersticial Usual
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Tabela 2. Dados clínicos dos pacientes

ID

Diagnóstico Sintomas Tabagismo
(em anos)

(anos-maço)

DRGE

2

JVS

FPI-UIP

2.00

20

SIM

4

VL

FPI

6.00

0

SIM

7

AF

FPI-UIP

4.00

35

NÃO

8

SE

FPI-UIP

3.00

0

NÃO

9

LG

FPI-UIP

1.00

0

NÃO

11

AD

FPI-UIP

2.00

0

NÃO

1

MF

PH

5.00

0

SIM

5

JSP

PH

1.00

0

NÃO

10

AE

PH

5.00

3

NÃO

12

VLS

PH

8.00

68

NÃO

PH = Pneumonite por Hipersensibilidade crônica
FPI = Fibrose Pulmonar Idiopática
UIP = padrão Pneumonia Intersticial Usual
DRGE = Doença do Refluxo Gastro-Esofágico
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Todos os pacientes, com exceção do paciente de número 9, fizeram
avaliação funcional com prova de função pulmonar previamente à cirurgia,
como parte da avaliação de pneumopatias intersticiais no Ambulatório de
Doenças Intersticiais Pulmonares do Serviço de Pneumologia do Hospital
das Clinicas da FMUSP. A maioria dos pacientes fez também medidas de
volumes pulmonares e avaliação da difusão por monóxido de carbono.
Houve grande variabilidade de acometimento funcional entre os pacientes,
com espectros desde mínimo acometimento funcional até pacientes com
acometimento moderado.
Podemos dividir os pacientes em dois grupos para comparações:
pacientes com FPI versus pacientes com PH crônica. A Tabela 3 apresenta
a comparação dados clínicos e funcionais dos pacientes dos dois grupos.
Por serem pequenos e com grande variabilidade funcional intra-grupo, não
houve diferença estatística entre os pacientes com FPI e pacientes com PH
para a maioria dos parâmetros analisados. Os pacientes com FPI eram
predominantemente do sexo masculino (83%) e mais velhos (64.5 ± 8.4
anos), ao passo que pacientes com PH eram predominantemente do sexo
feminino (75%), e mais jovens (43.3 ± 13.1 anos).
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Tabela 3. Dados clínicos e funcionais nos grupos de pacientes

FPI

PH

83%

25%

64.5 ± 8.4

43.3 ± 13.1

0.035

Sintomas

3.0 ± 2.0

4.8 ± 2.9

0.348

Tabagismo

9.2 ± 15.0

17.8 ± 33.5

0.656

VEF1%

72.5% ± 19.2%

56.1% ± 24.3%

0.315

CVF%

63.7% ± 16.2%

63.7% ± 5.0%

0.998

CPT%

62.9% ± 10.9%

90.1% ± 24.9%

0.111

DLCO%

30.3% ± 15.5%

45.3% ± 18.2%

0.293

10.5 ± 5.7

11.0 ± 8.8

0.937

GRUPO
SEXO (M%)
IDADE

Pflex

p

PH = Pneumonite por Hipersensibilidade crônica
FPI = Fibrose Pulmonar Idiopática
Sintomas = em anos
Tabagismo = em ano-maço
VEF1%= porcentagem do valor predito para o Volume Expiratório
Forçado no primeiro segundo
CVF% = porcentagem do valor predito para a Capacidade Vital Forçada
CPT% = porcentagem do valor predito para a Capacidade Pulmonar
Total
DLCO% = porcentagem do valor predito para a Difusão por Monóxido
de carbono
Pflex= ponto de inflexão inferior na curva PV, em cm H2O
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4.2. Curvas Pressão - Volume

O procedimento foi bem tolerado por todos os pacientes. Em nenhum
caso houve queda da saturação de oxigênio pela oximetria de pulso ou
elevação significativa da ETCO2, nem qualquer outra intercorrência durante
a realização do estudo. A maioria das curvas PV teve duração inferior a dois
minutos, tempo limite para considerar desprezível a absorção de oxigênio
durante a manobra para realização da curva PV

48

. Curvas com duração

superior a dois minutos geralmente levam a absorção de oxigênio em
quantidades suficientes para causar uma super-estimação do volume
pulmonar necessário para a insuflação pulmonar. As curvas individuais de
cada paciente são mostradas nas figuras 5 a14, a seguir.
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Figura 5. Curva PV inspiratória do paciente 1, ajustada para os
modelos exponencial e sigmóide.

Legenda: os pontos em cinza representam os dados do paciente, a
linha tracejada mostra o ajuste com o modelo exponencial, aplicado apenas
à metade superior da curva PV, e a linha contínua representa o ajuste com
modelo sigmóide.
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Figura 6. Curva PV inspiratória do paciente 2, ajustada para os
modelos exponencial e sigmóide.

Legenda: os pontos em cinza representam os dados do paciente, a
linha tracejada mostra o ajuste com o modelo exponencial, aplicado apenas
à metade superior da curva PV, e a linha contínua representa o ajuste com
modelo sigmóide.
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Figura 7. Curva PV inspiratória do paciente 4, ajustada para os
modelos exponencial e sigmóide.

Legenda: os pontos em cinza representam os dados do paciente, a
linha tracejada mostra o ajuste com o modelo exponencial, aplicado apenas
à metade superior da curva PV, e a linha contínua representa o ajuste com
modelo sigmóide.
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Figura 8. Curva PV inspiratória do paciente 5, ajustada para os
modelos exponencial e sigmóide.

Legenda: os pontos em cinza representam os dados do paciente, a
linha tracejada mostra o ajuste com o modelo exponencial, aplicado apenas
à metade superior da curva PV, e a linha contínua representa o ajuste com
modelo sigmóide.
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Figura 9. Curva PV inspiratória do paciente 7, ajustada para os
modelos exponencial e sigmóide.

Legenda: os pontos em cinza representam os dados do paciente, a
linha tracejada mostra o ajuste com o modelo exponencial, aplicado apenas
à metade superior da curva PV, e a linha contínua representa o ajuste com
modelo sigmóide.
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Figura 10. Curva PV inspiratória do paciente 8, ajustada para os
modelos exponencial e sigmóide.

Legenda: os pontos em cinza representam os dados do paciente, a
linha tracejada mostra o ajuste com o modelo exponencial, aplicado apenas
à metade superior da curva PV, e a linha contínua representa o ajuste com
modelo sigmóide.
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Figura 11. Curva PV inspiratória do paciente 9, ajustada para os
modelos exponencial e sigmóide.

Legenda: os pontos em cinza representam os dados do paciente, a
linha tracejada mostra o ajuste com o modelo exponencial, aplicado apenas
à metade superior da curva PV, e a linha contínua representa o ajuste com
modelo sigmóide.
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Figura 12. Curva PV inspiratória do paciente 10, ajustada para os
modelos exponencial e sigmóide.

Legenda: os pontos em cinza representam os dados do paciente, a
linha tracejada mostra o ajuste com o modelo exponencial, aplicado apenas
à metade superior da curva PV, e a linha contínua representa o ajuste com
modelo sigmóide.
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Figura 13. Curva PV inspiratória do paciente 11, ajustada para os
modelos exponencial e sigmóide.

Legenda: os pontos em cinza representam os dados do paciente, a
linha tracejada mostra o ajuste com o modelo exponencial, aplicado apenas
à metade superior da curva PV, e a linha contínua representa o ajuste com
modelo sigmóide.
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Figura 14. Curva PV inspiratória do paciente 12, ajustada para os
modelos exponencial e sigmóide.

Legenda: os pontos em cinza representam os dados do paciente, a
linha tracejada mostra o ajuste com o modelo exponencial, aplicado apenas
à metade superior da curva PV, e a linha contínua representa o ajuste com
modelo sigmóide.
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4.3. Ajuste das curvas com os modelos exponencial e sigmóide

O modelo exponencial, aplicado apenas à metade superior das
curvas PV, teve um bom desempenho, gerando um R2 ajustado médio de
0.975 ± 0.018. O desempenho do modelo exponencial foi equivalente para
os grupos de pacientes com FPI e PH, gerando um R2 ajustado médio de
0.972 ± 0.021 para pacientes com FPI e 0.980 ± 0.015 para pacientes com
PH.
Entretanto, o modelo exponencial não descreve a parte inicial da
curva PV, com complacência mais baixa, e a informação dessa região da
curva PV é perdida. Alem disso, os parâmetros A, B e k, gerados pelo
modelo, não têm o mesmo significado que tinham quando tal modelo era
aplicado a curvas PV expiratórias, feitas com o paciente sentado e com
respiração espontânea.
Como discutido anteriormente (seção 3.5.3), estudos anteriores feitos
em curvas PV expiratórias, com a colaboração do paciente, correlacionaram
o parâmetro A com a CPT e o parâmetro k, a constante exponencial que
descreve o formato da curva PV, teve correlação com prognóstico

34

. Em

nosso estudo, o parâmetro B não tem significado fisiológico e o parâmetro k
descreve a curvatura da curva PV inspiratória e não da expiratória, como
anteriormente, sendo assim impossível determinar se ainda mantém
correlação com gravidade e prognóstico nas Pneumonias Intersticiais
fibrosantes.
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O modelo sigmóide, aplicado às curvas PV inteiras, teve também um
bom desempenho, gerando um R2 ajustado médio de 0.999 ± 0.001. O
desempenho do modelo sigmóide foi equivalente para os grupos de
pacientes com FPI e PH, gerando um R2 ajustado médio de 0.999 ± 0.001
para pacientes com FPI e PH. Entretanto, diferentemente do modelo
exponencial, o modelo sigmóide gerou parâmetros com significado
fisiológico.
Não

houve

correlação

estatisticamente

significante

entre

os

parâmetros a, b, c, d ou k com nenhum dos índices funcionais obtidos pela
espirometria, mas o parâmetro c teve boa correlação com o PFLEX tanto para
os pacientes com FPI (r=0.819, p=0.046) quanto para os pacientes com FPI
e PH conjuntamente (r=0.845 p=0.004). Os valores dos parâmetros
encontrados para cada paciente durante o processo de ajuste das curvas
com os modelos exponencial e sigmóide são mostrados nas Tabelas 4 e 5.
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Tabela 4. Parâmetros obtidos com o ajuste exponencial para cada
paciente

ID

Diagnóstico

A (mL)

B (mL)

k (1/cm H2O)

2

JV

FPI-UIP

3996

8951

0.046

4

VL

FPI

2886

3295

0.025

7

AF

FPI-UIP

3626

5035

0.053

8

SE

FPI-UIP

2980

5265

0.037

9

LG

FPI-UIP

1025

1418

0.031

11

AD

FPI-UIP

4727

10265

0.091

1

MF

PH

6728

9725

0.040

5

JSP

PH

8933

10757

0.035

10

AE

PH

8500

25483

0.055

12

VLS

PH

7807

13593

0.049

PH = Pneumonite por Hipersensibilidade crônica
FPI = Fibrose Pulmonar Idiopática
UIP = padrão Pneumonia Intersticial Usual
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Tabela 5. Parâmetros obtidos com o ajuste sigmóide para cada
paciente

ID

Diagnóstico

a (mL)

b (mL)

2

JV

FPI-UIP

-358

3939

29.0

10.2

4

VL

FPI

-1479

3777

10.4

18.4

7

AF

FPI-UIP

-1399

4781

11.2

11.5

8

SE

FPI-UIP

-180

2467

27.2

9.4

9

LG

FPI-UIP

-219

1150

25.1

16.5

11

AD

FPI-UIP

-1149

5785

12.3

8.0

1

MF

PH

-1187

6977

18.9

11.7

5

JSP

PH

-3395

11104

12.3

14.7

10

AE

PH

-1076

7498

27.1

6.1

12

VLS

PH

-1565

7932

19.1

8.2

PH = Pneumonite por Hipersensibilidade crônica
FPI = Fibrose Pulmonar Idiopática
UIP = padrão Pneumonia Intersticial Usual

c (cmH2O) d (cmH2O)
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4.4. Curvas PV normalizadas

As curvas normalizadas para todos os pacientes foram ajustadas com
o modelo sigmóide, gerando um R2 ajustado de 0.999. Quando os pacientes
foram agrupados de acordo com o diagnostico histológico, o modelo
sigmóide gerou um R2 ajustado de 0.999 para pacientes com FPI e de 0.999
para pacientes com PH.
As figuras 15, 16 e 17 mostram respectivamente as curvas
normalizadas para todos os pacientes, para pacientes com FPI e para
pacientes com PH.
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Figura 15. Curva PV normalizada para todos os pacientes, ajustada
para o modelos sigmóide.

Legenda: os pontos em cinza representam os dados do paciente, e a
linha contínua representa o ajuste com modelo sigmóide.
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Figura 16. Curva PV normalizada para os pacientes com FPI, ajustada
para o modelo sigmóide.

Legenda: os pontos em cinza representam os dados do paciente, e a
linha contínua representa o ajuste com modelo sigmóide.

57

Figura 17. Curva PV normalizada para os pacientes com PH, ajustada
para o modelo sigmóide.

Legenda: os pontos em cinza representam os dados do paciente, e a
linha contínua representa o ajuste com modelo sigmóide.

5 - DISCUSSÃO

59

5. DISCUSSÃO

5.1. Aspectos gerais

Os achados principais desse estudo foram: 1) a equação sigmóide
ajusta as curvas PV inspiratórias de pacientes com FPI e PH crônica muito
bem, gerando parâmetros com significado fisiológico; 2) a equação
exponencial, aplicada apenas à metade superior das curvas, também tem
um bom ajuste, porém 2 dos 3 parâmetros gerados têm significado
fisiológico indeterminado e a porção inicial da curva não é representada pelo
modelo, sendo a informação do formato da parte inicial da curva perdida;
3) quando as curvas foram normalizadas, foi possível agrupar os dados de
todos os pacientes em um único gráfico mestre e ajustá-lo com a equação
sigmóide, com excelente resultado; 4) não houve diferenças significativas
entre os grupos FPI e PH, tanto do ponto de vista clínico e funcional, quanto
para o ajuste das curvas PV com os modelos sigmóide e exponencial,
sugerindo que o comportamento mecânico das duas doenças foi
semelhante; 5) as curvas PV inspiratórias de pacientes com FPI apresentam
regiões de baixa complacência inicial, semelhante às curvas de pacientes
com SDRA.
Nosso estudo é o primeiro a utilizar curvas PV inspiratórias em
pacientes com FPI e o primeiro a ressaltar um evidente desvio do formato
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exponencial das curvas PV nesses pacientes e evidenciar seu formato
sigmóide, em semelhança ao que ocorre em pacientes com SDRA.

5.2. Limitações do Estudo

A principal limitação desse estudo é a falta de um grupo controle de
pacientes normais. Tal grupo não foi incluído no desenho do estudo pela
falta de acesso a pacientes com pulmão normal que fossem ser submetidos
à anestesia geral e ventilação mecânica, cujas equipes cirúrgica e
anestésica concordassem com a realização da curva. A curva PV inspiratória
com fluxo constante é um procedimento seguro, mas não isento de riscos, e
sua realização à beira do leito, após a anestesia geral e antes da cirurgia,
causa um aumento do tempo anestésico e de ocupação da sala do centro
cirúrgico. Entretanto, acreditamos que esta limitação não invalida nossos
achados, uma vez que estudos prévios utilizando curvas PV em pacientes
normais observaram apenas discretas diminuições da inclinação inicial das
curvas

27, 36, 47

, a ponto de considerar que o uso da equação exponencial

acima de 50% da CPT era um método adequado de ajuste das curvas e até
superior ao modelo sigmóide

47

. O mesmo ocorreu com estudos utilizando

curvas PV em pacientes com fibrose pulmonar

33, 34

. Tais estudos foram

feitos em condições diferentes do nosso, em especial porque geralmente
eram

curvas

PV

espontaneamente.

expiratórias

em

pacientes

sentados,

respirando
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O número de pacientes estudados é pequeno, por limitações técnicas
e por tratar-se de doença de baixa prevalência. Entretanto, o formato
sigmóide foi notado em todos os pacientes e o ajuste com a equação
sigmóide teve bons resultados para todos os pacientes. Conseqüentemente,
acreditamos que a generalização dos dados encontrados é razoável.
Nós utilizamos curvas PV inspiratórias do sistema respiratório,
diferentemente de estudo anteriores, que utilizaram curvas PV expiratórias
do pulmão

33, 34

e esta diferença pode ter impacto na interpretação de nosso

resultados. Optamos pela utilização de curvas inspiratórias porque tais
curvas costumam ter mais pontos na parte inicial, de baixos volumes
pulmonares, do que as curvas expiratórias. Utilizamos curvas do sistema
respiratório como um todo, ao invés de curvas apenas do pulmão, porque
não havia esforços do paciente, o que exigiria a separação das curvas do
pulmão e da caixa torácica. Na ausência de esforços inspiratórios, a
informação do sistema respiratório como um todo nos pareceu mais
completa e de maior relevância clinica.
O parâmetro A do ajuste exponencial teve que ser limitado a um valor
pré-determinado em dois pacientes que não atingiram um platô de pressão
ao final da curva PV. Apesar de o uso de um limitador ser usual em casos
como esses

49

, sabemos que ausência do platô de pressão final sugere que

o envelope máximo da curva PV não foi alcançado, o que tornou o ajuste
exponencial menos preciso. Entretanto, essa limitação não foi necessária
durante o ajuste com o modelo sigmóide.
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As curvas PV foram realizadas na posição supina, sob anestesia
geral, as quais tem sido associadas à redução da CRF e colapso alveolar
em pessoas normais

50

. Entretanto, o aparecimento de colapso alveolar

durante a anestesia geral está ligada à ausência da aplicação de pressão
positiva ao final da expiração (PEEP) durante a ventilação mecânica e às
altas frações inspiradas de oxigênio (FIO2) utilizadas. O uso de uma
manobra

de

recrutamento

mostrou-se

suficiente

para

reverter

completamente o colapso alveolar associado à anestesia geral, e a
utilização de FIO2  0.4 preveniu seu re-aparecimento

51

. Nossos pacientes

foram ventilados com FIO2 entre 0.3 e 0.4 e PEEP de 5 cmH2O, e uma
manobra de recrutamento foi feita imediatamente antes da realização da
curva PV. Portanto, não acreditamos que colapso alveolar induzido pela
anestesia tenha ocorrido e influenciado os resultados aqui apresentados.

5.3. O ajuste sigmóide para curvas PV na FPI

A equação sigmóide fez um ajuste excelente das curvas PV desses
pacientes com diagnóstico recente de Pneumopatias Intersticiais fibrosantes,
em especial dos pacientes com FPI. Os parâmetros a, b, c e d (Tabela 5),
obtidos com o ajuste têm significado fisiológico e podem ser úteis para o
manejo da ventilação mecânica em pacientes com FPI. O parâmetro a, que
é a diferença de volume entre a assíntota inferior (volume residual) e o
EELV, estima o quão perto o volume pulmonar no EELV está do volume
residual. Quanto menor o valor de a, mais próximo do VR e,
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consequentemente, mais colapsado está o pulmão. A realização de
múltiplas curvas PV à beira do leito, com diferentes PEEPs, poderia revelar o
potencial de recrutamento alveolar associado à PEEP pela mudança do
valor de a. O parâmetro b estima a capacidade vital (CV), utilizada para
avaliar o comprometimento funcional na FPI. Dessa forma, esse parâmetro
(b) pode ser usado como um marcador de gravidade em pacientes sob
ventilação mecânica, nos quais a obtenção de valores da CV por métodos
tradicionais não é possível. Os parâmetros c e d, por sua vez, caracterizam o
formato da curva PV, uma informação não disponível com outras
ferramentas diagnósticas. O parâmetro c pode ser especialmente útil
durante a ventilação mecânica, pois equivale à pressão de vias aéreas em
que a complacência do sistema respiratório é máxima. Essa informação
fisiológica poderia ser usada como guia para ajuste da PEEP e da pressão
inspiratória, objetivando uma pressão média de vias aéreas próxima ao c. O
parâmetro d dá uma idéia de dispersão das pressões críticas de abertura e
de hiperdistensão ao longo da curva. Quanto menor o valor de d, mais
estreita é a faixa de pressão que representa o segmento central da curva,
associado a uma complacência quase constante e máxima. Nesse caso, o
volume corrente utilizado durante a ventilação teria de ser pequeno o
suficiente para evitar que a pressão de vias aéreas ficasse abaixo do PFLEX
no final da expiração e acima do ponto de inflexão superior no final da
inspiração, evitando respectivamente colapso e hiperdistensão alveolar. A
combinação dos parâmetros c e d pode ser usado para se obter os pontos
de máximo aumento e queda de complacência ao longo da curva PV

40, 41

,
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que são similares aos pontos de inflexão inferior e superior, os quais já
foram usados para o manejo ventilatório de pacientes com SDRA 30-32.
A equação sigmóide já foi usada para ajuste de curvas PV de
pacientes com SDRA

40-42

, mas não para pacientes com FPI ou outras

Pneumonias intersticiais fibrosantes. Para esses pacientes, o método de
ajuste mais utilizado foi com a equação exponencial. Estudos anteriores
ajustaram uma equação exponencial às curvas PV expiratórias de pacientes
respirando espontaneamente, sentados

33-35

. Entretanto, a maioria das

curvas expiratórias tem poucos pontos em baixos volumes pulmonares,
próximos à CRF, onde a inclinação da curva é menor. Ao excluir os pontos
que estavam abaixo de 50% da CPT, os pesquisadores foram bem
sucedidos ao ajustar as curvas expiratórias de indivíduos normais

36

e

pacientes com fibrose pulmonar usando uma equação exponencial. A
conclusão desses estudos foi de que o modelo exponencial gerava um bom
ajuste às curvas PV de pacientes com Pneumopatias Intersticiais fibrosantes
e que o parâmetro k era útil para caracterizar alterações funcionais 33 e grau
de fibrose

34

. Entretanto, esse modelo exponencial não explora a informação

obtida pela curva PV a baixos volumes pulmonares.
Em nosso estudo, as curvas foram realizadas em decúbito dorsal e
sob anestesia geral, partindo do EELV, o que nos permitiu coletar dados a
baixos volumes pulmonares e observar o formato sigmóide das curvas PV.
Além disso, observamos que as curvas PV inspiratórias de nossos pacientes
com FPI se assemelham as curvas PV de pacientes com SDRA, sob
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ventilação mecânica, nos quais a baixa inclinação inicial da curva tem sido
atribuída ao colapso de pequenas vias aéreas e alvéolos 29, 38.
Esses achados indicam que o colapso pode estar presente durante a
ventilação mecânica desses pacientes em volumes pulmonares próximos à
EELV, isto é, na região onde comumente acontece a ventilação corrente.
Durante o suporte ventilatório mecânico, abertura e fechamento
cíclicos de alvéolos e pequenas vias aéreas poderia contribuir para a
altíssima mortalidade de pacientes com FPI que necessitam de ventilação
mecânica por Insuficiência Respiratória Aguda (IRpA)
pacientes

têm

baixa

complacência

do

sistema

52-54

. Como esses

respiratório,

são

freqüentemente ventilados com PEEPs baixas, o que provavelmente faz
com que a ventilação corrente ocorra na porção inicial da curva PV. Tal
estratégia ventilatória pode agravar uma lesão aguda por exacerbação da
FPI que tenha causado a IRpA.
Colapso alveolar e de pequenas vias aéreas em baixos volumes
pulmonares durante a anestesia também poderia contribuir para a
ocorrência de exacerbações agudas da FPI após a realização de biopsia
pulmonar a céu aberto, a qual já foi anteriormente relacionada à estratégia
ventilatória aplicada durante a anestesia geral desses pacientes

55

. A

combinação colapso de pequenas vias aéreas e de alvéolos, utilização de
PEEPs baixas e volumes corrente altos pode levar à reabertura e
fechamento cíclicos de vias aéreas durante a anestesia e predispor os
pacientes a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica e
insuficiência respiratória pós-operatória .
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O formato sigmóide das curvas PV desses pacientes com FPI sugere
que eles possam se beneficiar de uma estratégia ventilatória protetora
similar à usada nos pacientes com SDRA, adicionando PEEP para mover a
ventilação corrente para a região central da curva PV e minimizando a
reabertura e fechamento cíclicos de vias aéreas e alvéolos

56

e, ao mesmo

tempo, evitando altos platôs de pressão através da utilização de baixos
volumes correntes

57, 58

. A realização de uma curva PV à beira do leito pode

ajudar na titulação da PEEP

59

e o ajuste sigmóide da curva pode ajudar a

identificar o ponto de inflexão inferior da curva PV. Nossos resultados
também sugerem que durante a anestesia, baixos PEEPs e altos volumes
correntes devem ser evitados.

5.4. Comprometimento de pequenas vias aéreas na FPI

Comprometimento de pequenas vias aéreas nas Pneumopatias
Intersticiais fibrosantes, e mais especificamente na FPI, já foi relatado por
outros autores

17, 18, 60

, mas seu papel na patogênese da doença ainda não é

claro.
Os resultados do ajuste das curvas PV dos pacientes com FPI com o
modelo sigmóide observados nesse estudo são um indício indireto da
ocorrência de colapso de pequenas vias aéreas e alvéolos nesse pacientes,
quando sob anestesia geral, e, talvez, mesmo durante a ventilação
espontânea. A semelhança formato das curvas com as curvas de pacientes
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com PH crônica, nos quais o acometimento de pequenas vias aéreas é mais
documentado 22, também fala a favor desse fenômeno.
A análise morfológica dos fragmentos histológicos obtidos na biopsia
confirmou que as pequenas vias aéreas de todos os pacientes estudados
eram anormais, apontando para acometimento de pequenas vias aéreas.
Nossos dados foram coletados em pacientes anestesiados e em
posição supina, e conseqüentemente as implicações desses achados para
pacientes em respiração espontânea são desconhecidas. Entretanto, é
possível especular-se que o fenômeno encontrado durante a anestesia geral
possa estar também presente durante a ventilação espontânea nesse
pacientes. Uma vez minimizado o colapso associado à anestesia com a
realização da manobra de recrutamento e uso de baixas FIO2, restariam os
efeitos da posição supina e da ausência de esforços inspiratórios, o que não
é completamente diferente do estado de sono profundo, por exemplo.
Como citado anteriormente, há outras evidências da presença de
colapso alveolar e reabertura cíclica de pequenas vias aéreas e alvéolos
durante a ventilação espontânea em pacientes com FPI, como a ausculta de
crepitações pulmonares
computadorizada

24-26

e detecção de colapso pela tomografia

15

. Estudos em pacientes com respiração espontânea,

acordados e dormindo, serão necessários para melhor elucidar a presença
de colapso alveolar e de pequenas vias aéreas na FPI e seu papel na
patogênese da doença.
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5.5. Normalização das curvas PV

Quando os dados de cada paciente foram normalizados pelos
parâmetros encontrados no processo de ajuste de curva com o modelo
sigmóide e combinados em um único gráfico, o formato sigmóide mantevese evidente. Tal resultado foi igualmente verdadeiro para pacientes com FPI
apenas (Figura 16), com PH apenas (Figura 17) e para todos os pacientes
juntos (Figura 15).
Apesar de diferenças em grau de acometimento da doença e
diagnóstico histológico final (FPI ou PH crônica) entre os 10 pacientes, os
pontos da curva normalizada convergiram para um sigmóide quase perfeita,
gerando um R2=0.9997.
A curva normalizada pode ser vista como uma curva mestre, capaz de
descrever qualquer paciente com alterações da mecânica pulmonar
associadas às Pneumonias Intersticiais fibrosantes.
Modelos matemáticos

38, 61

e dados clínicos

45, 62

mostraram que o

ponto de inflexão inferior não é a pressão de vias aéreas em que o
recrutamento pulmonar é máximo e o PFLEX pode não ser o melhor guia para
titulação da PEEP na SDRA

63

. Ainda assim, a curva mestre pode ser útil

para ajudar a compreender as propriedades mecânicas do sistema
respiratório e utilizada para o desenvolvimento de novas estratégias
ventilatórias na FPI.

6- CONCLUSÕES
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1) A equação sigmóide ajusta as curvas PV inspiratórias de pacientes
com FPI e PH crônica muito bem, gerando parâmetros com significado
fisiológico, e é superior à equação exponencial
2) quando as curvas foram normalizadas, foi possível agrupar os
dados de todos os pacientes em um único gráfico mestre e ajustá-lo com a
equação sigmóide, com excelente resultado;
3) as curvas PV inspiratórias de pacientes com FPI apresentam
regiões de baixa complacência inicial, semelhante às curvas de pacientes
com SDRA, sugerindo colapso alveolar e de pequenas vais aérea durante a
anestesia e ventilação mecânica na FPI.
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APÊNDICE

Tabela. Duração das curvas PV de cada paciente

2
4
7
8
9
11
1
5
10
12

ID

Diagnóstico

Duração (seg)

JVS
VOL
AF
SE
LGCC
AD
MSCF
JSP
AE
VLS

FPI-UIP
FPI
FPI-UIP
FPI-UIP
FPI-UIP
FPI-UIP
PH
PH
PH
PH

133.78
66.76
91.24
47.7
10.06
175.4
217.49
147.6
86.48
92.86

PH = Pneumonite por Hipersensibilidade crônica
FPI = Fibrose Pulmonar Idiopática
UIP = padrão Pneumonia Intersticial Usual
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Tabela. Resultados do ajuste exponencial e sigmóide às curvas PV de
cada paciente

2
4
7
8
9
11
1
5
10
12
Média
SD

ID
JVS
VOL
AF
SE
LGCC
AD
MSCF
JSP
AE
VLS

Diagnóstico
FPI-UIP
FPI
FPI-UIP
FPI-UIP
FPI-UIP
FPI-UIP
PH
PH
PH
PH

R2 Exponencial
0.9429
0.9978
0.9889
0.9578
0.9799
0.9643
0.9790
0.9931
0.9599
0.9876
0.9751
0.0180

PH = Pneumonite por Hipersensibilidade crônica
FPI = Fibrose Pulmonar Idiopática
UIP = padrão Pneumonia Intersticial Usual
SD = Desvio padrão

R2 Sigmóide
0.9996
0.9996
0.9997
0.9996
0.9995
0.9995
0.9998
0.9998
0.9969
0.9995
0.9993
0.0009

