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2.1 Unidades envolvidas no estudo

Este foi um estudo colaborativo do Laboratório de Sono da Disciplina

de Pneumologia, Unidade clínica de coronariopatias agudas e Informática do

Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de

Medicina da Universidade de São Paulo.

2.2 Desenvolvimento do monitor de oximetria contínua

O desenvolvimento do monitor de oximetria contínua foi feito com o

auxilio da Informática do InCor. Os monitores da UCC (Siemens® SC 7000)

do InCor possuem um sistema de comunicação com a intranet do hospital

permitindo que os dados de oximetria fossem coletados, batimento a

batimento, em um computador distante, localizado no Laboratório de Sono

como esquematizado na Figura 1.
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Monitor da Unidade de Coronariopatias

Computador do Laboratório de Sono

Figura 1. Fotografias ilustrando a conexão do monitor da UCC ao computador do
Laboratório de Sono. O monitor da UCC tinha sua tela integralmente reproduzida na tela do
computador do laboratório de sono permitindo a observação da monitorização da oximetria
feita à distância pelo técnico de polissonografia.

Foi desenvolvido um programa para análise destes dados de

oximetria derivados dos monitores da UCC. Um algoritmo captava valores de

saturação da oxi-hemoglobina a cada segundo. Após a coleta, os dados

foram dispostos (“off-line”) em forma de tabelas e gráficos em segmentos de

três minutos. Os gráficos dispostos dessa forma foram utilizados para

detectar as dessaturações típicas de AOS através de reconhecimento visual.

Consideramos significativas as quedas de saturação maiores ou iguais a 4%
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em relação à saturação de base da oxi-hemoglobina, seguidas de

ressaturação rápida, nos próximos 10 segundos. A saturação de base foi

calculada a partir de uma média móvel de um segmento de quatro minutos

que precedia ao evento analisado. O número total de dessaturações foi

dividido pelo tempo de monitorização para a obtenção de um Índice de

Dessaturação da Oxi-hemoglobina (IDO) para cada paciente. Foi

considerado anormal um IDO maior ou igual a cinco por hora. Os critérios

utilizados para a interpretação da oximetria, incluindo limiar de dessaturação

de 4% e o ponto de corte para o IDO de 5 eventos por hora, foram

previamente adotados em outros estudos1,19,20,21,22. O programa por fim

elaborava um laudo e um gráfico ilustrativo da saturação da oxi-hemoglobina

da noite inteira (Figuras 2, 3 e 4).

Figura 2. Laudo elaborado pelo monitor de oximetria.
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ra 3. Gráfico de um paciente com AOS elaborado pelo monitor de oximetria.
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ra 4. Gráfico de um paciente sem AOS elaborado pelo monitor de oximetria.
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2.3 Desenho experimental

Após o desenvolvimento do monitor de oximetria contínua, os

pacientes foram recrutados de acordo com os critérios descritos a seguir,

realizaram uma avaliação clínica breve e então foram submetidos a

monitorização contínua de oximetria durante uma noite dentro das primeiras

48 horas de internação na UCC. No máximo 90 dias após a alta hospitalar

estes pacientes foram estudados com PSG noturna completa com o objetivo

de validar o método. Na figura 5 ilustramos o desenho do estudo em forma

de organograma.

INFORMÁTICA DO InCor

POLISSONOGRAFIA

MONITORIZAÇÃO DA OXIMETRIA CONTÍNUA
DURANTE A NOITE

RECRUTAMENTO DOS PACIENTES COM
DOENÇA ARTERIAL CORONÁRIA AGUDA

NA UCC

DESENVOLVIMENTO
DO MONITOR DE OXIMETRIA

LABORATÓRIO DE SONO
DISCIPINA DE PNEUMOLOGIA

UNIDADE CLÍNICA DE
CORONARIOPATIAS AGUDAS

DO InCor

Figura 5. Organograma ilustrando o desenho do estudo.

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa

da instituição e um termo de consentimento informado foi obtido de cada

paciente.
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2.4 Seleção dos pacientes

Este estudo prospectivo foi conduzido em pacientes admitidos

consecutivamente com o diagnóstico de DAC aguda (angina instável ou

infarto agudo do miocárdio) na unidade de cuidados coronários de um

hospital terciário - Unidade Clínica de Coronariopatias Agudas do Instituto do

Coração (InCor), durante um período de 20 semanas entre novembro de

2001 e abril de 2002.

O diagnóstico de angina instável e infarto agudo do miocárdio foi

baseado nos critérios do Colégio Americano de Cardiologia23,24 resumidos

abaixo:

! Angina instável (necessário um dos critérios abaixo):

1. Angina de repouso com duração prolongada, usualmente durando

mais do que 20 minutos;

2. Angina de início recente;

3. Aceleração recente da gravidade da angina.

! Infarto Agudo do Miocárdio (necessário um dos critérios abaixo):

1. Aumento típico e queda gradual (troponina) ou aumento e queda

mais rápidos (CK-MB) dos marcadores bioquímicos de necrose

miocárdica associados à pelo menos um dos critérios abaixo:

♦  Sintomas isquêmicos
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♦  Desenvolvimento de ondas Q patológicas no eletrocardiograma

(ECG);

♦  Mudanças eletrocardiográficas sugestivas de isquemia (elevação

ou depressão de segmento ST).

Foram excluídos do estudo:

1. Pacientes hipoxêmicos em repouso ou em oxigenioterapia;

2. Pacientes com necessidade de ventilação mecânica invasiva ou

não invasiva;

3. Pacientes recebendo medicação hipnótica ou sedativa;

4. Insuficiência cardíaca grave (Classe funcional III ou IV da New

York Heart Association);

5. Diagnóstico de acidente vascular cerebral (AVC) durante a

internação hospitalar.

2.5 Avaliação clínica

Durante as primeiras 48 horas de internação na UCC os pacientes

selecionados foram submetidos a dois questionários padrão sobre

sonolência e ronco. Aplicava-se um instrumento validado de medida de

sonolência diurna, a Escala de Sonolência de Epworth (ESE)25 mostrada na

Figura 6. Resumidamente, os pacientes eram questionados sobre a

probabilidade de cochilar em 8 situações diferentes, com pontuação
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variando entre zero e 24. O valor médio de uma população sem patologia foi

de 4 ± 3 pontos25, e caracteriza-se sonolência excessiva diurna quando a

pontuação é maior do que 1025.

ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH

Utilize a escala apresentada a seguir, para escolher um número mais apropriado a cada situação.
Marque com um X ao lado do valor correspondente a sua escolha, na tabela abaixo.

                                            0 = nenhuma chance de cochilar
                                            1 = pequena chance de cochilar
                                            2 = moderada chance de cochilar
                                            3 = alta chance de cochilar

SITUAÇÃO CHANCE DE COCHILAR

Sentado e lendo 0 [   ] 1 [   ]  2 [   ] 3 [   ]

Assistindo TV 0 [   ] 1 [   ] 2 [   ] 3 [   ]

Sentado em um lugar público 0 [   ] 1 [   ] 2 [   ] 3 [   ]
(Ex: sala de espera, cinema, igreja, etc).
Como passageiro de trem, carro ou ônibus 0 [   ] 1 [   ] 2 [   ] 3 [   ]
Andando uma hora sem parar

Deitando-se para descansar à tarde, quando 0 [   ] 1 [   ] 2 [   ] 3 [   ]
as circunstâncias permitem

Sentado e conversando com alguém  0 [   ] 1 [   ] 2 [   ]  3 [   ]

Sentado calmamente após o almoço (sem 0 [   ] 1 [   ] 2 [   ] 3 [   ]
álcool)

Imagine-se dirigindo um carro, enquanto para por
alguns minutos ao pegar trânsito intenso.

0 [   ] 1 [   ] 2 [   ] 3 [   ]

TOTAL

Figura 6. Reprodução da escala de sonolência de Epworth, utilizada para avaliar a
sonolência dos pacientes incluídos no estudo. Caracteriza-se sonolência excessiva diurna a
pontuação maior ou igual a 10.

Os pacientes também respondiam ao questionário clínico de Berlim26,

ilustrado na Figura 7. Este questionário avalia os principais fatores de risco

para AOS: ronco, sonolência diurna e presença de obesidade ou HAS. Uma

questão introdutória e quatro outras questões dizem respeito ao ronco. Três

perguntas avaliam a sonolência diurna e uma questão se refere à história de
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HAS. A pré-determinação do risco de AOS (alto ou baixo risco) é baseada

nas respostas destas três categorias de sintomas. Na categoria 1, alto risco

foi definido como sintomas persistentes (> 3 a 4 vezes por semana) em duas

ou mais questões sobre ronco. Na categoria 2, alto risco foi definido como

sonolência diurna persistente (> 3 a 4 vezes por semana) ou sonolência para

dirigir automóveis. Na categoria 3, classificava-se como alto risco os

pacientes com história de HAS ou com índice de massa corpórea (IMC)

maior do que 30 kg/m2. Para ser considerado de alto risco para AOS, o

paciente deveria se qualificar para duas categorias de sintomas no mínimo.

Aqueles que negaram sintomas persistentes ou que foram qualificados para

somente uma das três categorias de sintomas, eram considerados de baixo

risco. O questionário de Berlim apresentou sensibilidade de 86% e

especificidade de 77% em população de pacientes de clínica geral26 e

sensibilidade de 86% e especificidade de 89% em população de pacientes

com doença cardiovascular27. A circunferência do pescoço também foi

medida. É considerado alto risco para AOS a presença de circunferência de

pescoço maior que 42,5 centímetros em homens e maior que 37,5

centímetros em mulheres28. Importante ressaltar que os questionários não

foram utilizados como critério para recrutar os pacientes do presente estudo.
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QUESTIONÁRIO CLÍNICO DE BERLIN

F

CATEGORIA 1

1. Você ronca?
 Sim
 Não
 Não sei

2. Seu ronco é:
 Pouco mais alto que a sua

respiração?
 Tão alto quanto seu tom de voz?
 Mais alto do que falando?
 Muito alto que pode ser ouvido dos

quartos próximos?

3. Com que freqüência você
ronca?

 Praticamente todos os dias
 3-4 vezes por semana
 1-2 vezes  por semana
 1-2 vezes por mês
 Nunca ou praticamente nunca

4. O seu ronco incomoda
alguém?

 Sim
 Não

5. Alguém notou que você para
de respirar enquanto dorme?

 Praticamente todos os dias
 3-4 vezes por semana
 1-2 vezes por semana
 1-2 vezes por mês
 Nunca ou praticamente nunca

CATEGORIA 2
6. Quantas vezes você se sente

cansado ou com fadiga depois
de acordar?

 Praticamente todo dia
 3-4 vezes por semana
 1-2 vezes por mês
 Nunca ou quase nunca

7. Quando você está acordado,
você se sente cansado,
fadigado ou não se sente
bem?

 Praticamente todo dia
 3-4 vezes por semana
 1-2 vezes por mês
 Nunca ou quase nunca

8. Alguma vez você cochilou ou
caiu no sono enquanto
dirigia?

 Sim
 Não

CATEGORIA 3

9. Você tem pressão alta?
 Sim
 Não
 Não sei

 IMC=
Pontuação das perguntas:
Qualquer resposta circulada é considerada positiva
Pontuação das categorias:
Categoria 1 é positiva com 2 ou mais repostas positivas para as questões 1 – 5
Categoria 2 é positiva com 2 ou mais respostas positivas para as questões 6 –

8
Categoria 3 é positiva se a resposta para a questão 9 é positiva ou o IMC > 30
Resultado final:
igura 7. Questionário clínico de Berlim.
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2.6 Oximetria

O registro da oximetria utilizando o monitor desenvolvido foi realizado

nas primeiras 48 horas de internação dos pacientes selecionados. Foi

utilizado um sensor de dedo (Nellcor ) conectado ao monitor da UCC

(Siemens  SC 7000). Os dados de oximetria noturna eram enviados e

coletados no computador pessoal do laboratório de sono para posterior

análise, conforme descrito anteriormente.

2.7 Polissonografia

O estudo polissonográfico foi realizado utilizando o sistema digital

EMBLA (Flaga hf. Medical Devices). As seguintes variáveis foram

monitorizadas usando eletrodos de superfície: quatro canais de

eletroencefalograma (EEG) (C3-A2, C4-A1, O1-A2, O2-A1), dois canais de

eletrooculograma (LOC-A1 e ROC-A1), eletromiograma (dois canais:

submentonianos e músculos tibiais anteriores). Eletrocardigrama, ronco e

posição do corpo foram monitorizados utilizando sensores EMBLA. Fluxo

aéreo foi detectado através de dois canais: termistor e transdutores de

pressão de fluxo. Sensores piezo elétricos em cintas torácicas e abdominais

monitorizaram o esforço respiratório. A saturação da oxi-hemoglobina (SaO2)

e o pulso foram gravados com um oxímetro de dedo EMBLA. Todas as

polissonografias foram analisadas baseadas em critérios internacionais de
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análise de estudos de sono29. Despertares foram definidos como aumentos

da freqüência do EEG por tempo maior ou igual a três segundos30. Apnéias

e hipopnéias, com duração maior do que 10 segundos, foram contadas de

acordo com critérios previamente estabelecidos31. Apnéia obstrutiva do sono

foi definida como a ausência de fluxo aéreo oro - nasal apesar de mantido o

esforço respiratório tóraco-abdominal. Apnéia central foi definida como a

cessação tanto do fluxo aéreo quanto dos movimentos tóraco-abdominais.

Apnéia mista foi definida como ausência de fluxo oro nasal associada a

componente central seguido de obstrutivo. O diagnóstico polissonográfico de

OSA foi baseado na presença de pelo menos 15 apnéias ou hipopnéias por

hora de sono (Índice de Apnéia e Hipopnéia (IAH) ≥ 15 eventos/hora).

As oximetrias e as polissonografias foram analisadas por

examinadores distintos, sem o conhecimento do resultado do outro

investigador.

2.8 Análise estatística

A análise estatística compreendeu uma análise descritiva dos dados

demográficos, clínicos, resultados de oximetria e polissonografia. Foram

calculadas a sensibilidade e a especificidade do questionário clínico de

Berlim e da oximetria em detectar AOS além dos valores e preditivos

positivos e negativos. O cálculo do coeficente Kappa foi utilizado para medir

a concordância entre o diagnóstico de AOS a partir do monitor e da PSG. Foi
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também determinada a correlação linear entre o IAH e o IDO. Para a

comparação de variáveis foi utilizado o teste t ou quando a distribuição era

não normal utilizou-se o teste não paramétrico de Mamn-Whitney. Para

comparação de proporções utilizou-se o teste Z. Considerou-se significante

o valor de p < 0.05.
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