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Este estudo é o primeiro a desenvolver um método simples para

diagnosticar AOS em pacientes com DAC aguda internados em UCC.

Importante destacar que o monitor de oximetria contínua desenvolvido

nesse estudo capta informações úteis a partir dos dados de saturação

da oxi-hemoglobina que já são rotineiramente dispostos nos monitores

da UCC. Mostramos que com a análise dos dados de oximetria, é

possível diagnosticar AOS nos pacientes com DAC aguda com boa

acurácia quando comparado a PSG.

Apesar do impressionante esforço dispensado para o

diagnóstico e tratamento da DAC nas últimas décadas, esta patologia

ainda constitui um grande problema de saúde pública no mundo

industrializado e está ganhando importância também nos países em

desenvolvimento4. Perto de um milhão de pessoas sofrem IAM

anualmente nos Estados Unidos, e aproximadamente 1,3 milhões de

pacientes são admitidos anualmente em UCCs com diagnóstico de

DAC aguda (IAM ou Angina)17.

Nossos dados estão de acordo com a literatura e confirmam

uma alta prevalência de AOS em pacientes internados na UCC.

Comparando com estudos epidemiológicos populacionais anteriores1,

a prevalência de AOS é grande entre os pacientes com DAC. Em
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estudos que incluíram pacientes não selecionados a prevalência variou

entre 30 e 64%14,15,16. No estudo de Andréas et al.14, 19 pacientes com

diagnóstico angiográfico de DAC foram submetidos a PSG e 50%

destes apresentavam IAH > 10. Schäfer et al.16 encontraram uma

prevalência de 30% de AOS entre 223 pacientes com DAC referidos

para angiografia coronária devido à angina e 19% de AOS entre os

pacientes do grupo controle sem DAC. De Olazabal et al.15

encontraram 64% de AOS no pequeno grupo de 17 pacientes com

DAC. Portanto, não é surpreendente a presença de AOS em 43% dos

pacientes com DAC avaliados em nosso estudo. Apesar dessa alta

prevalência, nenhum paciente incluído neste estudo tinha diagnóstico

prévio ou suspeita diagnóstica de AOS, sugerindo que a patologia é

pouco reconhecida. Esse não é um problema exclusivamente

brasileiro, ou particular de nossa instituição. De fato vários autores

relataram baixa taxa de reconhecimento de AOS em várias populações

de pacientes2,26,32. Netzer et al.26, em 1999, identificaram que somente

0,3% dos pacientes com alto risco para AOS de uma população

acompanhada na clínica médica, tinham diagnóstico prévio da

patologia. A alta prevalência, o baixo reconhecimento, associados ao

potencial perigo da presença não reconhecida de AOS, tornam a

população de pacientes com DAC aguda um grupo da maior

importância.

A AOS pode afetar adversamente o sistema cardiovascular,

tanto agudamente quanto cronicamente, através de vários
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mecanismos fisiopatológicos, representados por três elementos chave:

(1) aumento da pressão intratorácica negativa contra a via aérea

obstruída; (2) hipóxia e (3) despertares do sono após as apnéias. A

presença destes elementos determina a ativação do sistema nervoso

simpático (SNS). Os mecanismos fisiopatológicos, que agindo em

sinergismo são potencialmente deletérios para a função cardíaca,

serão descritos abaixo:

♦  Pressão Intratorácica negativa

Durante as apnéias obstrutivas, ocorrem esforços respiratórios

não efetivos, contra a via aérea que está obstruída. Os esforços

progressivamente maiores geram altas pressões intratorácicas

negativas que exercem efeitos deletérios sobre a função cardíaca com

conseqüente redução do débito cardíaco por dois motivos principais:

(1) Aumento da pós-carga do ventrículo esquerdo33: o gradiente de

pressão entre as pressões intra cavitárias (ventricular esquerda) e

extra cavitárias (intratorácica) é alargado e promove aumento da

pressão transmural do ventrículo esquerdo ao final da sístole. O

aumento da pressão trasmural ventricular esquerda é o principal

determinante da pós-carga do ventrículo esquerdo; (2) Aumento do

retorno venoso: o aumento do retorno venoso para o ventrículo direito

leva à distensão ventricular direita que pode promover o desvio do

septo interventricular para a esquerda, dificultando o enchimento do

ventrículo esquerdo34.
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♦  Hipóxia intermitente

A hipóxia intermitente é conseqüência direta das apnéias e

causa vasoconstriccão pulmonar e aumento da pressão arterial

pulmonar35. A hipertensão arterial pulmonar promove aumento da

pós-carga do ventrículo direito e pode reduzir o débito cardíaco desta

câmara, ou causar distensão ventricular direita com desvio do septo

intervetricular para a esquerda durante a diástole. A hipóxia também

pode deprimir diretamente a contratilidade cardíaca e diminuir o

relaxamento de ambos os ventrículos.

♦  Despertares

A apnéia obstrutiva é quase invariavelmente terminada por um

breve despertar em resposta à hipóxia, à hipercapnia e ao esforço

respiratório. Neste contexto, o despertar do sono é um mecanismo de

defesa que promove a estimulação dos músculos dilatadores da

faringe permitindo a restauração da perviedade da via aérea. O

despertar também promove aumento da atividade do SNS e da

pressão arterial36. A fragmentação do sono secundária aos

microdespertares é, entre outros fatores, responsável pela sonolência

excessiva diurna encontrada nos portadores de AOS37.
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♦  Ativação do sistema nervoso simpático

A ativação do sistema nervoso simpático é um importante

elemento fisiopatológico secundário a AOS. Cinco mecanismos

principais participam da ativação do SNS: (1) as apnéias; (2) a hipóxia

intermitente; (3) a hipercapnia; (4) os despertares e (5) a redução do

débito cardíaco. Durante uma respiração normal, a insuflação

pulmonar desencadeia um estimulo vagal que suprime o estímulo

simpático. Durante as apnéias não existe insuflação pulmonar e,

portanto não ocorre esta inibição simpática, permitindo um aumento

exagerado do fluxo simpático central38.

Durante uma apnéia obstrutiva ocorre inicialmente um aumento

da pressão transmural do ventrículo esquerdo, diminuição da pressão

arterial e concomitante redução da atividade simpática, provavelmente

resultante da estimulação de barorreceptores carotídeos e do arco

aórtico. Mais tardiamente ocorre um aumento da atividade simpática,

que pode ser secundário a estímulos químicos ou às reduções do

débito cardíaco e da pressão arterial. Ao término da apnéia é atingido

o pico da atividade simpática e a pressão arterial volta a aumentar para

níveis iguais ou maiores do que o basal39.

A ativação do SNS e o aumento da pressão arterial, somados à

pressão intratorácica negativa, promovem o aumento da pressão

transmural do ventrículo esquerdo durante e após as apnéias,

deixando os pacientes mais susceptíveis ao desenvolvimento de

arritmias, isquemia miocárdica e redução do débito cardíaco a cada
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período de sono. Estes efeitos são ainda mais importantes em

pacientes portadores de insuficiência cardíaca e insuficiência

coronária40.

Eventos cardiovasculares como IAM, morte súbita e acidente

vascular cerebral têm um pico de incidência nas primeiras horas após

o despertar por motivos ainda não totalmente elucidados41,42,43.

Aumento da pressão arterial e da resistência vascular sistêmica, bem

como o aumento da atividade simpática, têm sido evidenciados nas

primeiras horas da manhã. Estudo recente de Otto e colaboradores

mostrou que numa população de pessoas saudáveis sem AOS,

também existe redução matutina da vasodilatação endotélio mediada

que também pode ter implicação no esclarecimento desta

predominância de eventos cardiovasculares pela manhã44. Em nossa

população de estudo registramos e comparamos o horário da dor dos

pacientes com e sem AOS. Nossos dados contrastam com os da

literatura41, pois não encontramos diferença significativa no horário da

dor dos dois grupos. No entanto, esse não foi o objetivo do nosso

trabalho, e é possível que a nossa amostra tenha baixo valor

estatístico, impedindo qualquer conclusão adicional.

 Evidências relacionando AOS a morbi-mortalidade

cardiovascular têm se somado na literatura45,46. Mooe et al.48,

avaliando pacientes referidos para angiografia coronária, concluiu que

AOS em pacientes com DAC está associada a um aumento de 60 a

70% no risco de morte e morbidade cardiovascular durante seguimento
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de 5 anos em média47. Recentemente um estudo prospectivo avaliou o

efeito do tratamento da AOS na taxa de eventos cardiovasculares

(óbito, síndrome coronariana aguda, hospitalização por insuficiência

cardíaca e necessidade de revascularização miocárdica) em 54

pacientes com DAC, com um tempo médio de seguimento de sete

anos. Verificou-se um efeito benéfico do tratamento da AOS na

sobrevida livre de eventos nos pacientes com DAC. Estes dados

sugerem que de fato a AOS exerce efeitos deletérios no prognóstico

da DAC e que estes efeitos podem ser abolidos pelo tratamento

específico48. Em nosso estudo seis pacientes monitorizados com

oximetria não realizaram a PSG por motivo de óbito precoce (nos

primeiros 90 dias após a internação). A amostra de nosso estudo é

pequena, impedindo conclusões sobre o impacto da AOS no

prognóstico de pacientes com DAC aguda.

Em nosso estudo, o questionário clínico de Berlim não

confirmou sua boa acurácia em identificar AOS26,27. A sensibilidade de

75% e especificidade de 38% do questionário clínico de Berlim em

nossa amostra foram inferiores à sensibilidade e especificidade do

nosso monitor de oximetria ressaltando a importância desse método,

visto que os dados clínicos não foram suficientes para discriminar AOS

nesta população de pacientes com DAC aguda.

Em nosso estudo várias limitações devem ser consideradas.

Utilizamos uma amostra de conveniência. Devemos observar que o

objetivo principal deste estudo era o de desenvolver e validar o monitor
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de oximetria contínua e não o determinar a prevalência de AOS na

população estudada. No entanto os dados de prevalência são muito

semelhantes aos da literatura. Com o objetivo de validar o monitor de

oximetria, somente um subgrupo de pacientes realizou a PSG.

Entretanto, não encontramos diferenças significativas entre o grupo de

20 pacientes que realizou a PSG com o grupo de 17 pacientes que não

realizou a PSG, sugerindo que a amostra dos pacientes que realizou a

PSG é representativa da população estudada. Em nosso estudo,

pontos de corte diferentes para o IDO derivado do monitor de oximetria

e para o IAH derivado da PSG foram adotados. Optamos por utilizar

um ponto de corte diferente,  sendo menor para o IDO que é derivado

do monitor de oximetria (≥ 5 dessaturações por hora) do que o ponto

de conte de IAH derivado da PSG (≥ 15 apnéias ou hipopnéias por

hora de sono). Apesar dos dois métodos terem o objetivo de detectar

eventos respiratórios, existem dois motivos que justificam esta nossa

opção: (1) A oximetria mede única e exclusivamente a saturação da

oxi-hemoglobina enquanto a PSG monitoriza uma série de outros

parâmetros que permitem a detecção de eventos mais sutis (medidas

de fluxo aéreo e despertares do sono, por exemplo), tornando portanto

o IAH um índice mais sensível quando comparado com o IDO; (2) O

IAH derivado da polissonografia é calculado divindo-se o número de

eventos respiratórios pelo tempo total de sono e o IDO é calculado

dividindo-se o numero de dessaturações pelo tempo total de registro

(não de sono). Portanto, os períodos de tempo em que os pacientes
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permanecem acordados durante o registro não são incluídos no

denominador do cálculo do IAH mas são para o cálculo do IDO. O

impacto dessa variável não controlada (quantidade efetiva de sono)

nos pacientes monitorados apenas com oximetria será ainda maior se

o paciente dormir mal, algo que provavelmente acontece nos pacientes

com DAC aguda. Nossos pacientes apresentaram eficiência do sono

diminuída (70% em média) quando avaliados pela  PSG. Durante o

exame com o monitor de oximetria realizado na UCC não tivemos

como estimar o tempo total de sono e a eficiência do sono. No entanto,

alterações significativas na qualidade de sono dos pacientes

internados em unidades de terapia intensiva e diminuição da eficiência

do sono foram descritos49,50. Os pacientes incluídos no estudo não

estavam recebendo ansiolíticos ou hipóticos na noite do estudo na

UCC, e portanto é provável que tiveram uma eficiência de sono ainda

pior do que aquela registrada na PSG. Portanto, somente  esse

aspecto já justifica uma diferença no resultado final dos dois métodos e

um ponto de corte distinto para os dois métodos.

Em nosso estudo a monitorização de oximetria e a polissonografia

foram realizadas em dois momentos diferentes. Existe uma dificuldade

para a realização de polissonografia em pacientes sob cuidados

intensivos, pois os pacientes não podem ser deslocados para o

laboratório de sono durante o período de internação na UCC. Não

acreditamos que no período de tempo decorrido entre a monitorização

da oximetria na UCC e a monitorização com a polissonografia no
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laboratório de sono (máximo de 90 dias) tenha existido mudança

significativa nas características dos pacientes capaz de modificar de

forma significativa o diagnóstico ou a gravidade do distúrbio

respiratório de sono. Para reforçar esta hipótese, avaliamos o IMC dos

pacientes no momento da monitorização com a oximetria e no

momento da PSG (IMC = 27 ± 5 kg/m2 e 28 ± 5 kg/m2 respectivamente)

e não encontramos diferença significativa.

Outro ponto de potencial confusão é o fato de estarmos

admitindo que no momento de monitorização na UCC a grande maioria

das apnéias seja de origem obstrutiva Apnéias obstrutivas e do tipo

central podem co-existir em pacientes com insuficiência cardíaca51.

Portanto, existe a possibilidade dos pacientes internados agudamente

com DAC apresentarem tal associação. Apnéias centrais em

associação com a respiração de Cheyne-Stokes (RCS) são

freqüentemente observadas nos pacientes com insuficiência cardíaca

congestiva52. A RCS é uma forma de respiração periódica na qual

apnéias centrais se alternam com períodos de hiperpnéia que mantêm

um padrão de volume corrente em crescendo e decrescendo devido a

oscilações da PaCO2 acima e abaixo do para apnéia53. Os pacientes

com insuficiência cardíaca geralmente são hipocápnicos devido aos

efeitos da congestão pulmonar54. Esta condição está associada a

várias respostas circulatórias e neuro-endócrinas deletérias como, por

exemplo, as oscilações de freqüência cardíaca e de pressão arterial

causadas pelas oscilações na ventilação que ocorrem durante as
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RCS55,56. O principal significado clínico da RCS durante o sono e da

ventilação periódica durante a vigília no repouso ou durante o exercício

é a sua associação com aumento da mortalidade independente de

outros fatores de risco57,58.

Seguindo essa linha de raciocínio, os nossos dados de

oximetria poderiam ter super estimado os distúrbios respiratórios do

sono incluindo quedas na saturação da oxi-hemoglobina relacionadas

a apnéias de origem central associadas a RCS devido à insuficiência

cardíaca na fase aguda da DAC.  Este viés provavelmente não

aconteceu porque a proporção de pacientes com disfunção ventricular

esquerda no nosso estudo era muito pequena (FE% média de 55,8%),

pois inicialmente excluímos do exame os pacientes com ICC NYHA

classes III e IV.

Em nosso trabalho, não foram estudados os pacientes com

doenças cardíacas mais graves. Para facilitar o diagnóstico de AOS,

excluímos pacientes que estivessem em uso de oxigênio ou

necessidade de ventilação não invasiva ou invasiva. Essa sempre será

uma limitação intrínseca do método, pois o tubo orotraquel ou

ventilação não invasiva impediriam eventuais apnéias, tornando o

diagnóstico nessa fase aguda pouco relevante para esses pacientes.

As limitações descritas são de pequena importância frente aos

objetivos de nosso estudo. O nosso estudo é único em descrever o

desenvolvimento de um método de diagnóstico de AOS que utilizando

o sinal da saturação de oxigênio disposto rotineiramente nos monitores
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da UCC, apresentou excelente sensibilidade e especificidade. Apesar

do número reduzido de pacientes, diagnosticamos AOS em 43% dos

pacientes admitidos com diagnóstico de DAC aguda na UCC do InCor.

Chama a atenção o fato do baixo grau de reconhecimento da AOS

nessa população. Em resumo, no cuidado dos pacientes com DAC

aguda, uma vigilância particular para AOS é importante, e pode ser

feita na UCC utilizando um método simples e eficaz: a monitorização

da oximetria noturna.
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