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A Apnéia Obstrutiva do Sono (AOS) é caracterizada por episódios

repetidos de interrupção total ou parcial do fluxo aéreo que levam a

dessaturações recorrentes da oxi-hemoglobina, fragmentação do sono e

sonolência excessiva diurna. A AOS é uma doença comum que acomete 9%

das mulheres e 24% dos homens adultos1. No estudo populacional de

Wisconsin citado, somente 7% das mulheres e 12% dos homens com AOS

moderada ou grave relataram ter recebido o diagnóstico em avaliação

médica prévia2. No momento do diagnóstico os pacientes geralmente

relatam uma longa história de sintomas. O retardo no reconhecimento da

AOS não está relacionada à falta de procura por serviços médicos. Pelo

contrário, pacientes com AOS utilizam muito os recursos de saúde nos anos

que antecedem ao diagnóstico, especialmente por doenças

cardiovasculares3,4,5. A AOS se constitui em grave problema de saúde

pública, não somente devido à sua alta prevalência e baixo reconhecimento,

mas também pelo fato de estar fortemente associada a baixa qualidade de

vida e alta morbidade cardiovascular.

Desde o início das pesquisas clínicas em AOS a associação com

doença cardiovascular foi reconhecida. Inicialmente foi documentada a alta

prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS)6, de arritmias noturnas7,

de hipertensão pulmonar8 e cor pulmonale8. Os pacientes com AOS e
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doença cardiovascular apresentam vários fatores de risco em comum,

incluindo sexo masculino, faixa etária e obesidade. Seria portanto de se

esperar que a associação entre essas patologias seja freqüente. A ligação

mais estudada até o momento é entre AOS e HAS. De fato, entre os

pacientes com AOS a prevalência de HAS, por exemplo, gira entre 50 e

60%6,9. Visto sob outro ângulo, entre os pacientes com diagnóstico de HAS,

a prevalência de AOS foi estimada em 30%9.

A agregação de AOS e doença cardiovascular não ocorre

simplesmente por sobreposição de fatores de risco. A AOS é sabidamente

um fator de risco independente para HAS6 e hipertrofia miocárdica10.

Também existem relatos de associação independente entre AOS e doença

arterial coronária (DAC)11. Mais recentemente foi reconhecido que a AOS

está ligada a aumento de marcadores de doença cardiovascular, incluindo

leptina12, proteína C-reativa12,13, homocisteína12 bem como a síndrome da

resistência à insulina12. Esses dados sugerem fortemente que a inflamação

seja um mecanismo de aterogênese coronária nos pacientes com AOS12,13.

A associação entre AOS e DAC também é expressiva. Em pacientes

não selecionados com DAC a prevalência de AOS variou entre 30 e

64%14,15,16. Independente de uma relação causal entre AOS e DAC, é

importante ressaltar que a coexistência das duas patologias em um mesmo

paciente é potencialmente perigosa. Vários dos mecanismos relacionados à

AOS como dessaturação da oxi-hemoglobina, atividade simpática

aumentada, demanda cardíaca de oxigênio aumentada e estado pró-

trombótico podem contribuir para o desenvolvimento de isquemia cardíaca
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durante o sono. Portanto a presença de AOS não diagnosticada seria ainda

mais perigosa entre os pacientes com DAC aguda.

Nos Estados Unidos aproximadamente 1,3 milhões de pacientes são

admitidos anualmente em unidades de cuidados coronários (UCCs)17.

Apesar das evidências citadas indicarem alta prevalência de AOS nesta

população, os pacientes admitidos em UCCs não são rotineiramente

avaliados quanto à presença de AOS. A dificuldade de reconhecimento da

AOS não está relacionada somente à falta de suspeita pelos profissionais da

saúde, mas também às dificuldades técnicas para o estabelecimento do

diagnóstico. O padrão para o diagnóstico de AOS é a polissonografia (PSG),

que é custosa em termos de tempo e dinheiro e virtualmente impossível de

ser realizada em pacientes que estejam necessitando de cuidados

intensivos. Nesse contexto, a busca de métodos diagnósticos alternativos

nessa população é de suma importância.

A oximetria é um método atrativo devido à sua disponibilidade nas

unidades de cuidados intensivos. Na medicina do sono a oximetria contínua

de noite inteira é uma ferramenta essencial para detectar as flutuações

rápidas da saturação da oxi-hemoglobina que são características da

ventilação instável dos pacientes com AOS. O registro de oximetria noturna

contínua é útil, custo-efetivo e preciso para o diagnóstico de AOS18.

Apesar do uso rotineiro da oximetria para a monitorização dos

pacientes com DAC aguda internados em UCCs, os dados oximétricos são

dispostos unicamente em tempo real e não são gravados ou utilizados para

posterior análise. Os dados dispostos dessa maneira são extremamente
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úteis para a monitorização contínua de oximetria de pacientes criticamente

doentes, porém não permite qualquer inferência sobre o diagnóstico de

AOS. No presente trabalho ponderamos que poderíamos armazenar os

dados da oximetria contínua derivados dos monitores da UCC em pacientes

admitidos com DAC aguda. Ao dispor os dados de forma contínua teríamos

a possibilidade de detectar dessaturações recorrentes da oxihemoglobina,

padrão diagnóstico de AOS.

1.1 Objetivos

Objetivos primários

1. Construir um instrumento para identificação de AOS gravando os

dados de oximetria dos monitores da Unidade Coronária do InCor

para posterior análise.

2. Validar este instrumento como método de diagnóstico de AOS em

pacientes com DAC aguda, comparando-o com polissonografia.

Objetivo secundário

1. Correlacionar o índice de dessaturação da oxihemoglobina

derivado do monitor de oximetria com o índice de apnéia e

hipopnéia derivado da polissonografia.
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