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RESUMO 

 

Oliveira FG. Avaliação de realce tardio atrial pela ressonância magnética cardíaca em pacientes 

com síndrome da apneia obstrutiva do sono [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; 2019.  

 

Introdução: A fibrilação atrial (FA) é um problema crescente de saúde pública em especial pela 

sua associação com fenômenos tromboembólicos. Dentre seus fatores de risco a síndrome da 

apneia obstrutiva do sono (AOS) tem tido sua incidência aumentada e é frequentemente 

subdiagnosticada. A AOS aumenta o risco de FA por mecanismos não totalmente conhecidos, 

mas é possível que leve a remodelamento e à alteração estrutural dos átrios. A ressonância 

magnética cardíaca (RMC), além de avaliar a morfologia do coração, permite a identificação 

de áreas de fibrose, inclusive no átrio, por meio da técnica do realce tardio (RT) e poderia 

identificar casos de AOS com potencial instabilidade atrial.  Objetivo: Avaliar a relação do RT 

pela RMC em pacientes com fibrilação atrial, com AOS. Métodos: Selecionamos 81 pacientes 

que foram divididos em quatro: Grupo 1: 20 pacientes com AOS sem FA, Grupo 2: 20 pacientes 

com AOS e FA, Grupo 3: 21 pacientes apenas com fibrilação atrial, sem AOS e Grupo 4: 20 

indivíduos saudáveis, sem comorbidades associadas. Todos foram submetidos à RMC para 

avaliação morfofuncional e pesquisa de RT. Resultados: A média de idade era 57,1 ±10,59 

anos. As variáveis clínicas, como hipertensão arterial (p= 0,24) e Diabetes Mellitus (p = 0,20) 

não foram preditores de FA em pacientes com AOS. Dos 40 casos com AOS, 18, 45% 

apresentavam distúrbio obstrutivo grave e neste subgrupo a FA se mostrou mais prevalente. A 

fração de ejeção do ventrículo esquerdo média foi de 62,9 % (± 7,46) e ela não diferia entre os 

grupos (p=0,2). Pacientes com FA e AOS tinham átrio esquerdo significativamente maiores 

(p<0,001).  Casos de AOS com FA apresentaram significativamente mais RT atrial (95% vs. 

30%, p<0,001), sendo um preditor independente na análise multivariável. Conclusão: O RT 

atrial associa-se independentemente com a presença de FA em portadores de AOS que também 

apresentam maiores dimensões atriais. Estes elementos podem auxiliar na identificação de 

casos de maior risco para o desenvolvimento de FA em portadores de AOS na prática clínica. 

 

Palavras-chave: Fibrilação Atrial. Ressonância Magnética. Apneia Obstrutiva do Sono. 

Síndromes da Apneia do Sono. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Oliveira FG. Evaluation of late atrial enhancement by cardiac magnetic resonance imaging in 

patients with obstructive sleep apnea syndrome [thesis]. São Paulo: University of São Paulo, 

Dante Pazzanese Institute of Cardiology; 2019. 

 

Introduction: Atrial fibrillation (AF) is a growing public health problem especially due to its 

association with thromboembolic phenomena. Among its risk factors, obstructive sleep apnea 

syndrome (OSA) has increased in incidence and is often underdiagnosed. OSA increases the 

risk of AF by mechanisms not fully known, but it may lead to remodeling and structural 

alteration of the atria. Cardiac magnetic resonance (CMR), in addition to assessing heart 

morphology, allows the identification of areas of fibrosis, including the atrium, by the late 

gadolinium enhancement technique (LGE) and could identify cases of OSA with potential atrial 

instability. Objective: To evaluate the relationship of LGE atrial by CMR in patients with atrial 

fibrillation with OSA. Methods: We selected 81 patients who were divided into four groups: 

Group 1: 20 OSA patients without AF, Group 2: 20 OSA and AF patients, Group 3: 21 patients 

with only atrial fibrillation without OSA and Group 4: 20 healthy patients without associated 

comorbidities. All underwent CMR for morphofunctional evaluation and LGE research. 

Results: The average age was 57.1±10.59 years. Clinical variables such as hypertension (p = 

0.24) and Diabetes Mellitus (p = 0.20) were not predictors of AF in OSA patients. Of the 40 

cases with OSA, 18, 45% had severe obstructive disorder, and in this group AF was more 

prevalent. The mean left ventricular ejection fraction was 62.9% (±7.46) and it did not differ 

between groups (p = 0.2). Patients with AF and OSA had significantly larger left atria (p 

<0.001). Cases of OSA with AF showed significantly more atrial LGE (95% vs. 30%, p 

<0.001), being an independent predictor in multivariate analysis. Conclusion: Atrial LGE is 

independently associated with the presence of AF in patients with OSA who also have larger 

atrial dimensions. These elements may help to identify cases of higher risk for developing AF 

in OSA patients in clinical practice. 

 

Descriptors: Atrial Fibrillation. Magnetic Resonance. Obstructive Sleep Apnea. Sleep Apnea 

Syndromes.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A fibrilação atrial (FA), conceitualmente é conhecida há várias décadas como um 

ritmo irregular e acelerado do coração
1,2 e se tornou a arritmia cardíaca sustentada mais 

frequente na prática clínica
3
. Esta arritmia é considerada um problema crescente na saúde 

pública devido às comorbidades associadas e ao tratamento inadequado deste distúrbio do 

ritmo, podendo ser descrita como uma epidemia emergente
4
. 

As comorbidades relacionadas à FA, com especial destaque para os fenômenos 

tromboembólicos, fazem com que os fatores de risco para o desenvolvimento deste distúrbio 

do ritmo cardíaco sejam estudados de maneira intensa, buscando a identificação desde fatores 

potencialmente reversíveis como a ingestão de álcool, o infarto agudo do miocárdio (IAM), o 

hipertireoidismo e outras doenças nas quais os tratamento da patologia de base pode contribuir 

para a restauração do ritmo cardíaco, até as enfermidades crônicas como a insuficiência cardíaca 

(IC), as doenças valvares cardíacas e a hipertensão arterial sistêmica (HAS)3.  

Nos dias atuais a síndrome da apneia obstrutiva do sono (AOS) se tornou motivo de 

preocupação na prática clínica, pois sua incidência vem se tornando cada vez mais elevada na 

população geral, além de frequentemente ser subdiagnosticada, fato este que gera importante 

aumento do risco cardiovascular. A AOS leva à hipoxemia intermitente, alterações abruptas na 

pressão arterial (PA), retenção do dióxido de carbono e a alterações nos tônus do sistema 

nervoso autônomo (SNA), podendo contribuir para o aumento do risco de desenvolvimento da 

FA5,6. 

Os mecanismos pelos quais a AOS aumenta o risco de FA não estão claros. Propõe-se 

que o remodelamento cardíaco atrial esteja relacionado com o aparecimento da FA nos 

pacientes com AOS. No entanto, a relação entre AOS, remodelamento cardíaco estrutural e 

risco de FA ainda requer melhor investigação5,6. 

Diversos métodos diagnósticos permitem a avaliação anatômica e funcional do 

coração. Dentre esses a ressonância magnética cardíaca (RMC) se destaca por sua elevada 

precisão na mensuração das dimensões cardíacas, avaliação funcional e caracterização tecidual 

do coração. Some-se a isto o fato de ser exame isento de radiação ionizante7.  

Nos últimos anos, a ressonância magnética cardíaca (RMC) vem sendo considerada a 

modalidade diagnóstica de referência para a avaliação de fibrose miocárdica ventricular através 

da técnica do realce tardio (RT). Com esta técnica consegue-se detectar áreas de fibrose 

miocárdica nas paredes ventriculares. Nos últimos anos tentou-se aplicar esta metodologia para 
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a avaliação do átrio esquerdo, pois ela permitiria identificar prováveis áreas com potencial 

deflagrador da FA. Neste contexto é interessante a utilização da RMC para análise da anatomia, 

função e caracterização tecidual em pacientes com AOS, buscando identificar as alterações 

cardíacas associadas à esta patologia, o que poderia ter correlação com a FA desenvolvida 

nestes pacientes7. 
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2 HIPÓTESE 

 

Nossa hipótese é de que o uso da RMC nos permita identificar, por meio da técnica do 

RT, áreas de fibrose atrial que quando presentes nos pacientes portadores de AOS, possam atuar 

como deflagradores de FA.   
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS PRIMÁRIOS 

 

a) Avaliar a presença de realce tardio atrial pela ressonância magnética em pacientes com 

e sem fibrilação atrial, naqueles portadores de apneia obstrutiva do sono e comparar 

com pacientes portadores ou não de fibrilação atrial, que não possuem apneia obstrutiva 

do sono; 

b) Definir se o realce atrial pela ressonância magnética é fator independente para o 

desenvolvimento de fibrilação atrial nos portadores de apneia obstrutiva do sono. 

 

3.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

a) Correlacionar a presença de fibrilação atrial com o aumento dos diâmetros atriais em 

pacientes com AOS; 

b) Comparar a função ventricular esquerda por ressonância magnética em pacientes com 

AOS, com e sem FA; 

c) Comparar parâmetros clínicos pacientes portadores de AOS com e sem FA. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 FIBRILAÇÃO ATRIAL 

 

A FA é uma taquiarritmia que é caracterizada pela ausência de atividade atrial 

organizada.  

 

A atividade elétrica atrial desorganizada, com frequência atrial entre 450 e 700 
ciclos por minuto e resposta ventricular variável, é chamada FA. A linha de 
base pode se apresentar isoelétrica, com irregularidades finas, grosseiras ou 
por um misto dessas alterações (ondas “f”). A ocorrência de intervalos RR 
regulares indica a existência de dissociação AV8.  

 

4.1.1 Classificação 

 

Existem na literatura diversas maneiras de se classificar a FA baseadas nos aspectos 

eletrocardiográficos, na forma de início, na presença de sintomas, na etiologia, entre outras 9-14.  

Dentre as maneiras de classificar a FA podemos citar3- 15: 

 

a) Paroxística: duração de até sete dias, que termina espontaneamente ou com intervenção 

médica;  

b) Persistente: duração maior do que sete dias; 

c) Persistente de longa duração: fibrilação atrial que persiste neste ritmo por 12 meses 

ou mais; 

d) Permanente: fibrilação atrial em que o paciente e o médico, em comum acordo, optam 

pela estratégia de controle de frequência; 

e) Fibrilação atrial não valvular: FA que ocorre na ausência de estenose mitral, reparo 

ou prótese de válvula mitral. 

 

Em pacientes que não apresentam cardiopatia estrutural, doença pulmonar, HAS e 

idade inferior a 60 anos, a FA pode ser denominada solitária ou isolada ou “lone AF”6,17. 

 

4.1.2 Importância epidemiológica da fibrilação atrial 

 

A FA é a arritmia com maior relevância e a mais observada na prática clínica, sendo 

ela responsável por um terço das hospitalizações por distúrbios do ritmo cardíaco3, 18. Em um 
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estudo populacional recente realizado na população americana, estimou-se que o número de 

pacientes afetados pela FA aumentará de 2,3 para mais de 10 milhões até 205019. 

A prevalência da FA se situa em torno de 0,4% da população geral, e aumenta com a 

idade 3,20. Estudos longitudinais mostram que a prevalência é menor na população abaixo de 60 

anos e atinge menos de 1% dos pacientes desta faixa etária. Em pacientes acima dos 80 anos a 

prevalência pode chegar a 8%3,20-23. 

A prevalência ajustada para a idade é maior entre no sexo masculino20,24 com aumento 

de 2% ao ano naqueles com mais de 80 anos24-26. 

A prevalência das cardiopatias crônicas vem aumentando sistematicamente na 

população geral, devido, principalmente, à maior longevidade e aos avanços tecnológicos na 

medicina. Com isso, observa-se, nos últimos 20 anos, um aumento expressivo do número de 

internações hospitalares secundários a FA27,28. 

Diversos fatores de risco são associados à ocorrência da FA. O estudo de Framingham 

evidenciou que a FA ocorreu com o aumento da idade, a presença de diabetes mellitus (DM), 

da hipertensão arterial sistêmica e das valvulopatias. Nota-se aumento do risco de acidente 

vascular encefálico (AVE), insuficiência cardíaca e aumento da mortalidade total nos pacientes 

com FA20,21,29-32.  

Entre os pacientes com FA de origem não reumática a taxa de AVE isquêmico 

calculada é de 5% ao ano, sendo este número 2 a 7 vezes maior do que em pessoas sem FA21-

26. 

Por estar diretamente relacionada com o envelhecimento populacional e ao aumento 

de sua incidência e prevalência, a FA vem despertando grande interesse no que concerne ao uso 

de novos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos para o seu controle33-35. 

 

4.1.3 Mecanismos eletrofisiológicos da FA 

 

Diversas teorias são aceitas na atualidade para explicar os mecanismos 

eletrofisiológicos envolvidos na FA, sendo as de maior aceitação no meio acadêmico a da 

ativação focal e a das múltiplas ondas de reentrada: 

 

a) Teoria da ativação focal: Scherf e cols36, demonstrou que a aplicação tópica de 

aconitina no átrio originava a taquicardia atrial rápida que, por sua vez, induzia à FA. 

Haissaguere e cols.37 demonstraram que, a presença de extensões do tecido 

endomiocárdico do átrio esquerdo nos óstios das veias pulmonares, favorece o 
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surgimento de focos ectópicos rápidos capazes de deflagrar FA. Além das veias 

pulmonares, os focos ectópicos podem ser observados no ligamento de Marshall, veias 

cavas e crista terminalis; 

 

b) Teoria das múltiplas ondas de reentrada: Proposta por Moe e cols38, sugere que os 

vários circuitos de reentrada atrial são os responsáveis pela ocorrência da FA. O autor 

observou também que, para a sustentação da arritmia, é preciso que uma área mínima 

do tecido atrial esteja envolvida, denominada de massa crítica, o que explicaria a maior 

ocorrência da FA nas doenças que provocam a distensão ou a hipertrofia do tecido atrial. 

Recentemente, Allessie e cols.39, analisaram a sequência de ativação na FA com o uso 

de mapeamento de múltiplos eletrodos, tendo demonstrado que os estímulos prematuros 

com o bloqueio unidirecional ocorrem pela presença da condução anisotrópica atrial ou 

pelas próprias características heterogêneas da refratariedade atrial. Sabe-se também que 

as características do circuito reentrante dependem dos valores do período refratário e da 

velocidade de condução do impulso, definindo o produto desses valores o comprimento 

da onda. Assim, a ativação atrial com um grande comprimento de onda pode gerar um 

único circuito macrorreentrante (ex.: flutter atrial), enquanto que a presença de 

comprimento de onda mais curto favorece a ocorrência de vários e pequenos circuitos 

de reentrada, que é o caso típico da FA. 

 

A análise das conclusões de Scherf e Moe36,38 sugere que as duas teorias se completam. 

A presença dos focos ectópicos, únicos ou múltiplos, ocasiona, em condições especiais, 

alterações da refratariedade e da velocidade de condução do tecido atrial, favorecendo a gênese 

dos circuitos reentrantes. 

Pacientes com arritmia atrial frequente tem maior tendência a evolução para fibrilação 

atrial. Experimentos em animais40 e posteriormente, documentação observacional em humanos, 

sugerem maior probabilidade de desenvolvimento de fibrilação atrial e eventos embólicos em 

pacientes com arritmias atriais41. 

 

4.1.4 Tratamento da fibrilação atrial 

 

O tratamento da FA está cada vez mais aprimorado, podendo contar nos dias atuais 

com medidas terapêuticas invasivas e não-invasivas. Entre as medidas não-invasivas podemos 

citar o uso de fármacos e a cardioversão elétrica para a reversão da FA para o ritmo sinusal, o 
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controle da frequência cardíaca, a prevenção das recorrências e a anticoagulação para prevenção 

de fenômenos embólicos. A terapêutica invasiva conta com a ablação por cateter, o tratamento 

cirúrgico e a estimulação cardíaca artificial em portadores de doença do nó sinusal42,43. 

 

4.2 APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO 

 

Conceitualmente a AOS é definida por episódios recorrentes de obstrução parcial 

(hipopneia) ou total (apneia) da via aérea superior (VAS) durante o sono. Pode ser identificada 

pela diminuição ou ausência de fluxo aéreo, apesar da manutenção dos esforços respiratórios, 

o que leva a dessaturação da oxihemoglobina e despertares noturnos frequentes, com 

consequente sonolência excessiva44. 

 

4.2.1 Fisiopatologia da apneia obstrutiva do sono 

 

O colapso exacerbado das vias aéreas superiores durante o sono está associado a um 

maior esforço respiratório e à alteração no fluxo nasal e oral, o que pode desencadear hipoxemia 

e a hipercapnia45. Este processo faz com que o paciente desperte para que ocorra o 

restabelecimento da ventilação. A alternância entre os eventos respiratórios anormais e os 

despertares pode ocorrer várias vezes durante a noite46. 

Quando ocorrem os episódios de apneia/hipopneia obstrutiva, a inspiração acontece de 

maneira forçada contra a via aérea que se encontra ocluída, este evento é acompanhado de 

pressão negativa no espaço pleural. Com o tempo prolongado de apneia ocorre intensificação 

da hipoxemia e da hipercapnia, o que promove vasoconstrição pulmonar e por conseguinte 

hipertensão pulmonar transitória. Secundariamente a estes eventos, há uma estimulação do 

sistema nervoso simpático, que promove vasoconstrição sistêmica e HAS, sendo que em 

algumas situações a PA sistólica pode atingir níveis noturnos importantes, mesmo naqueles 

pacientes que possuem valores de PA dentro da normalidade na vigília47. 

Adicionalmente, o fenômeno da hipoxemia e a consequente reoxigenação, refratária 

durante a noite, promove alterações de reperfusão com formação de radicais livres48, o que 

contribui para o aumento do estresse oxidativo, que nos dias atuais é considerado importante 

fator de risco para o comprometimento do sistema cardiovascular em pacientes portadores de 

AOS49. A interligação entre a AOS com outras comorbidadas como a obesidade50, o seu 

predomínio no gênero masculino, aumento da prevalência no sexo feminino após a menopausa, 

bem como os efeitos sistêmicos desencadeados pelo início da patologia indicam de maneira 
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consistente que a AOS é uma doença sistêmica e não uma anormalidade local51,52. 

 

4.2.2 Critérios diagnósticos 

 

Clinicamente a AOS é diagnosticada pela presença de episódios de sono não 

intencionais durante a vigília, sonolência diurna excessiva, sono não reparador, fadiga ou 

insônia; acordar com pausas respiratórias, engasgos ou asfixia; parceiro (a) relata ronco e/ou 

pausas respiratórias durante o sono.  

O diagnóstico das seguintes comorbidades HAS, depressão, disfunção cognitiva, 

doença coronária, AVE, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e DM2 fazem parte dos critérios 

diagnósticos de AOS segundo recente classificação da Academia Americana de Medicina do 

Sono47. 

Na suspeita de AOS o paciente deve ser submetido a avaliação complementar, sendo 

a polissonografia de noite inteira considerada o método padrão ouro para diagnóstico. 

O diagnóstico da AOS, de acordo com a 3ª edição da Classificação Internacional dos 

Transtornos do Sono53, baseia-se na presença dos critérios A+B ou C conforme demonstrado 

na tabela abaixo:  

 

Tabela 1 - Critérios diagnósticos da Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) 

A. Pelo menos um dos seguintes 

• Queixas de sonolência, sono não restaurador, fadiga ou insônia. 
• Paciente acorda com apneia, engasgos ou sobressalto. 
• Parceiro relata ronco, apneias ou ambos durante o sono. 
• Diagnóstico de HAS, depressão, disfunção cognitiva, doença coronariana, AVE, 

insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e DM2 

B. Polissonografia ou monitorização cardiorrespiratória 

• Presença de 5 ou mais eventos respiratórios predominantes obstrutivos (apneias 
obstrutivas/mistas hipopneias e RERAS) por hora de sono na PSG ou por hora de 
monitorização na MCR. 

C. Polissonografia ou monitorização cardiorrespiratória 

• Presença de 15 ou mais eventos respiratórios predominantes obstrutivos (apneias 
obstrutivas/mistas hipopneias e RERAS) por hora de sono na PSG ou por hora de 
monitorização na MCR. 

Fonte: American Academy of Sleep Medicine (2019). 

Legenda: HAS: hipertensão arterial sistêmica; AVE: acidente vascular encefálico; DM2: diabetes mellitus tipo 2; 

RERAS: esforços respiratórios associados ao despertar; PSG: polissonografia; MCR: monitorização 

cardiorrespiratória. 
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4.2.3 Estratificação de gravidade da AOS 

 

Para que se proceda a classificação de gravidade da AOS, utiliza-se o IAH. O índice 

de apneia-hipopneia (IAH) que é definido pelo número de apneias e hipopneias por hora de 

sono. Desta forma torna-se necessária a realização da polissonografia para que seja estabelecida 

a gravidade da patologia. Segundo a 3ª. Edição da Classificação Internacional dos transtornos 

do sono53, podemos classificar a AOS conforme demonstrado na tabela a seguir: 

 

Tabela 2 - Estratificação de gravidade na Apneia Obstrutiva do Sono 

AOS leve                                                             IAH 5 a 14,9 eventos/h de sono 

AOS moderada                                                  IAH ≥ 15 a 29,9 eventos/h de sono 

AOS grave                                                          IAH ≥ 30 eventos/h de sono 

Fonte: American Academy of Sleep Medicine (2019). 

Legenda: AOS: Apneia obstrutiva do sono; IAH: índice de apneia e hipopneia. 

 

Estudos estimam que entre 3,7% e 26% da população tem um IAH acima de 5, sendo 

que a prevalência da AOS varia de 1,2% a 7,5%54-62 A AOS é mais prevalente no gênero 

masculino e pode aumentar a incidência com o aumento da idade63,64. A prevalência observada 

de AOS na cidade de São Paulo na população geral em pessoas com idade entre 20 e 80 anos 

foi de 32,9%65. 

A AOS está frequentemente associada a doenças cardiovasculares, sendo as principais 

consequências desta associação as alterações no SNA, HAS, arritmias cardíacas, doença arterial 

coronária, AVE e insuficiência cardíaca66,67. Em portadores de FA, observa-se elevada 

prevalência de AOS68, sendo o risco de apresentar taquiarritmia complexa 3 a 4 vezes maior 

naqueles com IAH ≥ 303. 
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4.2.4 Tratamento da apneia obstrutiva do sono 

 

Um dos principais eventos relacionados com o fechamento das vias aéreas na AOS é 

o componente anatômico69. Fatores relacionados à anatomia crânio facial, à hipertrofia 

muscular e ao aumento dos tecidos moles pela deposição de gordura, predispõem ao colapso 

das vias aéreas durante o sono. Uma das medidas que se relaciona com a melhora da AOS é a 

perda de peso, porém a grande dificuldade em se obter um sucesso adequado com esta medida 

é a adesão. 

Pacientes que fazem uso de bebidas alcoólicas e medicamentos com ação sedativa 

podem agravar ou até mesmo induzir a AOS70 e assim devem ser evitados. Outra medida que 

pode gerar melhora do quadro é o decúbito lateral durante o sono, visto que a obstrução da via 

aérea está relacionada com a posição supina. 

O tratamento de escolha para a AOS moderada e grave é o uso da pressão positiva 

contínua nas vias aéreas superiores (CPAP), administrado durante a noite por máscara nasal ou 

oro-nasal71. O CPAP evita que ocorra o fechamento e o estreitamento das vias aéreas durante o 

sono. A pressão ideal é definida titulando-se a mesma durante a realização da polissonografia, 

que tem como objetivo principal a normalização do índice de apneia- hipopneia, da saturação 

do oxigênio e a redução dos roncos72,73. 

Em termos de tratamento medicamentoso há uma limitação significativa no tratamento 

da AOS74, não havendo comprovação científica documentada acerca de sua eficácia nesta 

patologia75.  

Contudo, em pacientes portadores de hipotireoidismo, a terapia com a L-tiroxina, 

promove melhora da mecânica das vias aéreas superiores durante o sono76. 

O uso de dispositivos intraorais, que promovem o avanço anterior da mandíbula, da 

língua e do palato mole, resulta na abertura do espaço faríngeo, e pode ser uma opção no 

tratamento da AOS, principalmente em casos leves a moderados77,78. 

Os procedimentos cirúrgicos como a uvulopalatofaringoplastia, a glossectomia a laser, 

a osteotomia mandibular inferior possuem eficácia inferior quando comparadas ao uso do 

CPAP. A traqueostomia é considerada efetiva e pode ser indicada em casos graves, todavia é 

de pouca utilização na prática clínica devido aos problemas que podem ser gerados ao 

paciente79. 

As figuras 1 e 2 a seguir demonstram a anatomia das vias aéreas em paciente sem e 

com apneia do sono e a disposição do CPAP durante o uso respectivamente.  
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Figura 1 - Anatomia de via aérea em paciente sem e com apneia do sono 

 
Fonte: Produção do próprio autor (2019). 

 

Figura 2 - Disposição do dispositivo de pressão contínua nas vias aéreas (CPAP) durante o uso 

 
Fonte: Produção do próprio autor (2019). 
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4.3 FIBRILAÇÃO ATRIAL E APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO 

 

A relação entre a AOS e a ocorrência de arritmias cardíacas é estudada por diversos 

autores80-83, porém a prevalência das taquiarritmias e das bradiarritmias é aumentada, ainda que 

amplamente variável em diversos estudos, provavelmente por critérios de seleção diferente 

entre os mesmos. Um fato que pode contribuir para essa falta de definição é o desconhecimento 

sobre a ocorrência da AOS na população geral. Some-se a este fato a alta incidência de HAS e 

de outras doenças cardiovasculares nesta população84. 

Observa-se na literatura correlação precisa entre os distúrbios do sistema nervoso 

autônomo (SNA) e presença de FA paroxística85. Coumel e Leclercq mostraram que a 

influência da atividade vagal durante períodos refratários dos átrios poderia predispor à FA85. 

Em alguns indivíduos, situações associadas ao tônus adrenérgico exacerbado também podem 

estar associados à ocorrência de FA86. Bettoni e Zimmermann86, através da utilização do Holter 

de 24 horas em pacientes com episódios de FA paroxística, evidenciaram que próximo do início 

dos episódios de FA ocorria aumento do tônus adrenérgico, seguido de súbita modulação para 

o tônus vagal.   

Desta maneira, distúrbios autonômicos se relacionam com a deflagração de 

taquiarritmias atriais e FA, operando como gatilho para a deflagração do distúrbio de ritmo. 

Contudo, em estudo posterior Coumel87 mostrou que as propriedades eletrofisiológicas das 

células do tecido atrial são estimuladas de maneiras diferentes pelos estímulos vagais e 

adrenérgicos. Segundo o autor, os mecanismos arritmogênicos estão mais associados às 

características do tecido atrial e à sensibilidade do substrato do que à disfunção do SNA 

isoladamente. Desta maneira, desequilíbrios entre os sistemas autônomos simpático e 

parassimpático presentes em pacientes com AOS associados a alterações no tecido atrial podem 

justificar o aparecimento da FA nestes casos. 

As alterações autonômicas que ocorrem na AOS são conhecidas e são responsáveis 

pela ocorrência das bradiarritmias e taquiarritmias. A apneia que ocorre nesta patologia 

promove aumento da pressão intratorácica e intrapleural, bem como hipóxia, o que induz ao 

aparecimento de reflexo que aumenta de maneira significativa o tônus vagal, possibilitando a 

ocorrência de bradiarritmias74. Ao final deste evento, ocorre a reabertura das vias aéreas 

superiores que leva ao despertar e consequentemente à exacerbação da atividade simpática, fato 

que pode contribuir para a ocorrência de taquiarritmias80. 

Com o passar do tempo o incremento das atividades simpática e parassimpática na 

AOS, pode ser detectado não somente durante o sono, mas também durante todo o período de 
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vigília88 gerando alterações na automaticidade cardíaca89, contribuindo para a manutenção das 

arritmias5. 

Estudos clínicos80,82,90,91 demonstram que a frequência de arritmias significativas é 

diretamente proporcional ao maior grau de hipóxia durante o sono. Associado a este fato, outro 

fator se destaca entre os possíveis mecanismos responsáveis pela maior ocorrência da fibrilação 

atrial, o chamado remodelamento atrial promovido pela AOS92,93. Os pacientes portadores de 

AOS, mesmo aqueles que não possuem HAS, apresentam ao ecocardiograma aumento no 

tamanho do átrio esquerdo, fato este que aumenta a predisposição para a ocorrência de 

arritmias93. 

Marouche e cols.94 realizaram trabalho no qual se demonstrou que além do aumento 

atrial, quanto maior o comprometimento por áreas de realce tardio sugestivas de fibrose 

identificada através da RMC nas paredes atriais, maior a recorrência de FA em paciente 

submetidos a ablação por cateter.  

Recentemente, trabalho publicado por Khurran e cols.95, também empregando RMC, 

mostrou que o acometimento maior que 35% da área total do átrio esquerdo leva a taxa 

exacerbada e recorrência de FA pós procedimento de ablação. Estes dados sugerem que a 

presença de fibrose atrial, em especial de grande extensão, é fator determinante na ocorrência e 

recorrência de FA.  

Até o presente momento não existem estudos relacionando a AOS com a presença de 

fibrose atrial naqueles pacientes que desenvolvem FA, tampouco correlacionando o grau da 

AOS com a presença de fibrose.  

Concomitantemente devemos nos atentar para o fato de que o uso do CPAP em 

pacientes com AOS pode reduzir o tamanho dos átrios fazendo com que ocorra uma redução 

da incidência das arritmias cardíacas96, assim como a estimulação cardíaca artificial pode 

diminuir a gravidade dos distúrbios respiratórios97, melhorando o acoplamento 

cardiorrespiratório98,99. 

A FA se destaca entre as arritmias cardíacas associadas com distúrbios respiratórios, 

principalmente por ser aquela com maior número de evidências científicas nesta associação100-

103. Sua prevalência aumenta nos pacientes com outras patologias cardíacas associadas como 

IC e revascularização miocárdica recente, o que sugere que a AOS quando na presença de um 

substrato pode contribuir para a arritmogênese98,103.  

De acordo com os dados apresentados, a AOS leva à ocorrência de hipoxemia 

intermitente, ativação simpática e alterações abruptas na PA, estes fatores estão possivelmente 

relacionados ao desenvolvimento e à recorrência da FA. Em estudo prospectivo com pacientes 
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selecionados para a cardioversão (CV) elétrica da FA / flutter atrial, observou-se que 82% dos 

pacientes apresentavam recorrência após 12 meses naqueles com AOS sem tratamento ou com 

tratamento inadequado, e 42% de recorrência nos pacientes tratados (p= 0,01)103.  

A redução da incidência de fibrilação atrial em pacientes com apneia grave já havia 

sido sinalizada por Guilleminaut em seu artigo seminal sobre apneia do sono, na década de 

80104.  

Além disso, no grupo de pacientes não-tratados, a recorrência foi diretamente 

proporcional à queda na saturação de oxigênio durante o evento noturno.  Estes dados sugerem 

que o tratamento ade qu ado  com o CPAP pode diminuir a recorrência da FA nos pacientes 

com a AOS. O único estudo, que utilizou a polissonografia (PSG) para comparar a prevalência 

da AOS em pacientes com a FA isolada com grupo controle, notou que a proporção dos 

pacientes com a FA e a AOS de moderada a grave na amostra foi duas vezes maior do que a 

taxa do grupo controle (11,9% versus 5,4%), mas esta diferença não atingiu significância 

estatística (p = 0,22)105.   

A partir destes dados, podemos suspeitar que os pacientes com níveis mais graves de 

AOS podem apresentar maior grau de comprometimento atrial, cursando com maiores volumes 

e maior grau de fibrose atrial, atuando estes dois componentes como substrato para a ocorrência 

ou a recorrência da FA.  

Neste cenário a introdução da ressonância magnética cardíaca para avaliação de 

fibrose atrial utilizando a técnica do realce tardio nos permite identificar estas possíveis áreas 

deflagradoras da FA e tem potencial interesse na prática clínica. 

 

4.4 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA 

 

O fenômeno da ressonância magnética foi descrito por Bloch e Purcell em 1946105 106.  

A avaliação cardíaca pela ressonância magnética não envolve nenhum tipo de radiação 

ionizante, o que confere maior segurança ao paciente. A formação das imagens envolve os 

núcleos dos átomos que estão em constante movimento giratório (spin), desta forma se 

comportam como pequenos magnetos, que possuem polos norte e sul (dipolos), que geram 

campos magnéticos orientados ao acaso7.  

Quando esses núcleos são expostos a campo magnético externo de maior intensidade, 

ocorre a organização deste campo magnético orientando os vetores de magnetização na mesma 

direção. Desta forma os núcleos giram ao redor do campo magnético de maneira ordenada, 

sendo este movimento chamado de precessão. A frequência de rotação, também chamada de 
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frequência de Larmour, é específica para cada núcleo, variando de acordo com a intensidade do 

campo magnético7.  

O núcleo de hidrogênio é o mais utilizado e possui frequência de 63,86 MHz quando 

submetido a um campo magnético de 1,5 Tesla, isso equivale a 63,86 milhões de rotações por 

segundo7.  

Quando se aplica um pulso de energia ou radiofrequência (RF) na exata frequência de 

Larmour do núcleo, o mesmo absorve esta energia e altera a posição de seu vetor de 

magnetização inicial. Esta energia absorvida é liberada pelo núcleo em forma de RF, quando a 

fonte emissora é desligada, assim há liberação da energia acumulada e o vetor do núcleo volta 

à sua posição inicial. Este retorno do vetor pode ser medido por dois componentes7.  

O primeiro, é paralelo ao campo magnético gerado, retorna ao equilíbrio através da 

interação com a matéria ao seu redor, em processo chamado de relaxação T1. O outro 

componente possuí orientação transversa em relação ao campo magnético principal, retorna 

mais rapidamente aos valores de origem e resulta da interação dos prótons, sendo este processo 

chamado de relaxação T2. As imagens podem ser compostas com informações que venham, 

predominantemente, dos elementos T1, T2 ou da densidade de prótons, que reflete a 

concentração dos átomos usados para a obtenção da imagem na região estudada. A energia 

liberada na forma de RF é captada por bobinas e decodificadas através de processo matemático 

chamado transformada rápida de Fourier, de onde advém os dados que serão utilizados para 

gerar as imagens finais7.  

Os pulsos de RF podem ser organizados e repetidos de formas diferentes a fim de obter 

imagens com diferentes tipos de contrastes entre as estruturas, que permite a diferenciação entre 

os diversos tecidos, estas diferentes formas de se aplicar a RF são denominadas de sequências 

de pulso7. 

A localização tridimensional do sinal da RM é obtida com três pequenos campos 

magnéticos adicionais, chamados gradientes. Estes estão arranjados em posições ortogonais em 

relação ao eixo do corpo. Esta combinação permite a localização das coordenadas de qualquer 

ponto e a obtenção de cortes oblíquos em qualquer angulo7.   

O equipamento da RMC é composto pelo magneto (que fornece o campo magnético 

principal), bobinas dos gradientes, antena acoplada ao amplificador de RF (para estimular o 

paciente com pulsos de RF) e o receptor (para captar o sinal).  

A sala de comando deve estar equipada com um computador para controle do 

equipamento e geração das imagens, que podem ser avaliadas de forma estática, dinâmica ou 

através de reconstruções multiplanares. Durante a realização do exame o paciente realiza várias 
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apneias expiratórias, bem toleradas na maioria das vezes.  

 

4.4.1 Principais técnicas utilizadas em ressonância magnética cardíaca 

 

4.4.1.1 Anatomia cardíaca 

 

A avaliação da anatomia cardíaca e dos grandes vasos se dá através da utilização da 

sequência de pulso chamada de spin-echo rápido com duplo pulso de inversão-recuperação, 

conhecida como FSE-Double IR (Fast Spin-echo-Duplo Pulso de Inversão-Recuperação) ou 

somente double-IR. Esta sequência tem como características a alta resolução espacial e nela o 

sangue aparece escuro (sem sinal), e devido a esta característica a sequência também é 

conhecida como black-blood. Esta particularidade do sangue escuro ocorre, pois, os tecidos que 

possuem movimentação rápida saem do plano de aquisição e, desta forma, não geram sinal, ao 

contrário do que ocorre com as estruturas que se movimentam de maneira lenta, como o 

miocárdio, que apresentam sinal intenso7.  

Devido a este contraste entre os tecidos, temos uma definição precisa das bordas 

endocárdicas (entre sangue e miocárdio). A sequência é realizada em apneia expiratória e 

adquirida de maneira sincronizada ao eletrocardiograma. 

 

4.4.1.2 Cinerressonância magnética 

 

A avaliação da função ventricular é realizada através da obtenção de múltiplos quadros 

ao longo do ciclo cardíaco em um plano de corte. Estes quadros permitem a visualização do 

coração tanto na diástole quanto na sístole cardíaca, permitindo desta forma que quantificações 

dos parâmetros usados para avaliar a função ventricular possam ser obtidas. Neste cenário a 

sequência mais utilizada é a gradiente-eco (GRE) rápido, com aquisição em estado de equilíbrio 

(SSFP), acoplados ao eletrocardiograma7. 

Esta técnica possui ótima resolução temporal, nítida marcação das bordas endocárdicas 

e epicárdicas e nesta sequência o sangue aparece branco, o que determina o nome de bright 

blood deste tipo de aquisição. 
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4.4.1.3 Realce tardio miocárdico 

 

Esta modalidade foi desenvolvida a partir dos estudos de Lima e cols.107 que avaliou 

as áreas de infarto por meio da ressonância magnética com a injeção de gadolínio.  

Outro grupo formado por Kim e cols.108, evidenciou a excelente correlação da área de 

fibrose do infarto pela ressonância com o estudo anatomopatológico, estudo este de 

fundamental importância para o reconhecimento do método como de excelência neste tipo de 

análise.  

A técnica baseia-se no fato de que o gadolínio não penetra nas membranas celulares 

íntegras e, desta maneira, possui distribuição extracelular. Quando ocorre o infarto agudo do 

miocárdio e as células miocárdicas são lesadas, há a ruptura das membranas, o que faz com que 

o gadolínio tenha maior volume de distribuição e penetre no citoplasma dos tecidos 

injuriados109-110.  

A lesão dos miócitos faz com que a eliminação do gadolínio ocorra de maneira 

lentificada destas áreas de necrose, o que dá o nome à sequência de realce tardio. Desta forma 

podemos identificar a presença do gadolínio após períodos de 10-20 minutos após a injeção 

nestas áreas de necrose miocárdica, como uma área branca (hipersinal).  

A sequência é realizada com pulsos de GRE rápidas com ponderação em T1, com pré-

pulso de inversão-recuperação e um tempo de inversão (TI) que visa a anular o sinal do 

miocárdio normal após a injeção do gadolínio na dose de 0,02 a 0,04 mmol/Kg. A detecção da 

fibrose miocárdica pode ocorrer tanto em nível ventricular quanto atrial.  

Enquanto a análise da fibrose ventricular pela RMC apresenta excelentes 

resultados107,108, a avaliação da fibrose atrial é um desafio devido à fina espessura e à forma 

variável da parede atrial, problemas que são potencializados diante da presença de arritmia. 

Desta forma, a aquisição de imagens com grande qualidade em pacientes com FA pode 

representar uma dificuldade, explicando assim, ao menos em parte, porque este tipo de análise 

ainda não é disseminado na prática clínica.  

No entanto, estudos recentes direcionados para a avaliação da lesão atrial, demonstram 

que a técnica para a detecção de fibrose nesta topografia do coração é reprodutível tanto para a 

detecção da fibrose pré-existente quanto para a detecção da fibrose induzida por ablação por 

cateter, tendo estes resultados demonstrado um impacto científico importante111,112.  

A extensão do tecido fibrótico atrial evidenciado pela RMC se apresenta como o mais 

relevante fator de risco independente para a recorrência da fibrilação atrial após a ablação por 

cateter113.   
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Além disso, contribui para a melhor seleção dos pacientes candidatos a esta terapia e 

para a escolha da melhor estratégia para a realização do mesmo114. Some-se a estes fatos, a 

extensão da fibrose atrial se correlaciona com o escore CHADS2 e o risco de AVE115. 

A AOS está relacionada com alterações cardíacas estruturais adversas que determinam 

o aumento da morbimortalidade116. Dentre estas alterações, o aumento do átrio esquerdo se 

destaca, pois este está relacionado com o aparecimento de taquiarritmias, entre as quais se 

destaca a fibrilação atrial117.  

A detecção das alterações estruturais cardíacas, como o aumento das câmaras cardíacas 

e a presença de fibrose na parede do átrio, é interessante neste grupo de pacientes, pois permite 

a identificação precoce de possíveis gatilhos para o desencadeamento de taquiarritmias, 

sobretudo da fibrilação atrial. Pelo exposto, a ressonância apresenta-se como forma de análise 

ideal para avaliar este subgrupo de pacientes. 
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5 MÉTODOS 

 

5.1 APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA 

 

O protocolo do estudo e o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

(IDPC), sob o número 4554. Todos os participantes foram informados sobre os procedimentos 

da pesquisa, concordaram em participar e assinaram o TCLE. 

 

5.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Por terem sido selecionados pacientes que apresentavam o diagnóstico de FA nos quais 

se tentou encontrar características peculiares do coração a partir da RMC, trata-se de estudo 

transversal, observacional, que se propõe a ser gerador de hipótese, realizado no Instituto Dante 

de Pazzanese de Cardiologia. 

 

5.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

No período de julho de 2015 a janeiro de 2019 foram selecionados 478 pacientes da 

sessão de medicina do sono do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, portadores de apneia 

obstrutiva do sono, definida por índice de apneia-hipopneia (IAH) > 5 associados a sintomas 

de sonolência excessiva diurna ou IAH >15. Além deste grupo de paciente, foram selecionados 

188 pacientes da sessão de eletrofisiologia que não eram portadores de AOS, podendo ou não 

possuir fibrilação atrial sendo definida esta arritmia pelas diretrizes do American College of 

Cardiology3.   

O cálculo amostral foi realizado considerando-se que nossa hipótese é de que a RMC 

revelaria diferenças quanto à presença ou não de RT atrial nos diferentes subgrupos de 

pacientes, nível de significância de 5% e poder estatístico de 95%. Assim chegou-se ao número 

de 72 pacientes, sendo 18 pacientes para cada um dos quatro grupos e para compensar 

potenciais perdas, chegou-se aos 81 casos da amostra final.  

 

5.3.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos portadores de AOS diagnosticada segundo a 3ª Edição da 
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Classificação Internacional dos transtornos do sono47, que tivessem sido submetidos à 

polissinografia nos últimos 2 anos. Os pacientes deste grupo poderiam ou não apresentar 

fibrilação atrial3. 

Para os demais grupos foram selecionados para inclusão no estudo, são eles: 

 

a) Pacientes saudáveis que não possuíam fibrilação atrial e nem apneia obstrutiva do sono; 

b) Pacientes que não eram portadores de apneia obstrutiva do sono, porém com fibrilação 

atrial. 

 

5.3.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos os seguintes pacientes: 

 

a) Idade menor que 18 anos; 

b) Infarto do miocárdio prévio; 

c) Doença valvar cardíaca; 

d) Miocardiopatias restrititvas com aumento de átrios; 

e) Miocardiopatia dilatada de qualquer etiologia; 

f) Clearance de creatinina < 30ml/minute;  

g) Marca-passo definitivo, ressincronizador ou cardio-desfibrilador implantável; 

h) Claustrofobia;  

i) Pacientes submetidos a ablação de FA; 

j) Pacientes em tratamento da AOS com dispositivos de fluxo inspiratório; 

k) Paciente com aneurisma cerebral tratado com clip metálico; 

l) Peso acima de 150 kg; 

m) Diâmetro torácico anteroposterior maior que 70 cm; 

n) Tabagismo; 

o) Doença pulmonar obstrutiva crônica. 

 

5.3.3 Protocolo do estudo 

 

Após a seleção e aplicação dos critérios de exclusão os 81 pacientes aptos a 

participarem do estudo foram divididos em quatro grupos da seguinte maneira: 
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a) Grupo 1: 20 pacientes com apneia obstrutiva do sono sem fibrilação atrial; 

b) Grupo 2: 20 pacientes com apneia obstrutiva do sono com fibrilação atrial; 

c) Grupo 3: 21 pacientes apenas com fibrilação atrial; 

d) Grupo 4: 20 pacientes saudáveis, sem comorbidades associadas. 

 

Todos os pacientes foram submetidos à ressonância magnética cardíaca com injeção 

de contraste, para avaliação morfofuncional e realce tardio com gadolínio. 

 

5.3.4 Polissonografia 

 

Foram coletados de maneira retrospectiva, os resultados dos exames previamente 

realizados com protocolo de noite inteira em aparelho Alice 5 (Philips®, Holanda) nos últimos 

2 anos no laboratório de medicina do sono do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Os 

critérios diagnósticos utilizados foram os descritos na 3ª edição da Classificação Internacional 

dos Transtornos do Sono47. 

 

5.3.5 Ressonância magnética cardíaca 

 

5.3.5.1 Preparo do paciente 

 

Os pacientes foram orientados a fazer jejum de pelo menos 4 horas no dia do exame. 

Foi realizada a punção de veia periférica para a infusão do contraste (gadolínio). Foi feita a 

monitorização do ritmo e frequência cardíaca por meio de monitor cardíaco e monitorização da 

oximetria com oxímetro de pulso, utilizando monitor Veris ® RM Sinais Vitais (Medrad, Inc, 

Indianola, EUA). 

 

5.3.5.2 Protocolo da realização da ressonância magnética 

 

Conforme o protocolo da seção médica de tomografia e ressonância magnética 

cardíaca do IDPC, os pacientes foram colocados em decúbito dorsal, em aparelho de 

ressonância magnética de 3 Tesla com 70 cm de diâmetro interno (Ingenia, 3T, Philips®, 

Holanda).  

Foi posicionada sobre o tórax do paciente uma bobina para realização de imagens 

cardíacas. A aquisição de imagens para formação dos cortes sagital, axial, coronal e oblíquo foi 
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feita por aquisição retrospectiva, com o paciente em apneia.  

As imagens de cine ressonância compreenderam todos os cortes necessários para 

avaliação das cavidades cardíacas, ao eixo curto do coração, ao eixo longo quatro câmaras, ao 

eixo longo duas câmaras e ao eixo longo três câmaras, que inclui a via de saída do ventrículo 

esquerdo.  

A função ventricular esquerda foi quantificada pelo método de Simpson, e foi feita 

análise da contratilidade segmentar do ventrículo esquerdo em repouso, em cada um dos 17 

segmentos.  

Após a aquisição dos planos foi feita a infusão do contraste paramagnético de quelato 

de gadolínio disponível comercialmente na concentração de dose de 0,4 mmol/ml. Após 5 

minutos, foram feitas imagens de realce tardio ventricular, utilizando os mesmos planos das 

imagens de cinerresonância para avaliação de fibrose de substituição.  

Para a quantificação da fibrose miocárdica ventricular de substituição foi feita 

planimetria da área de realce tardio, multiplicado pelo fator de correção miocárdico e 1,05 para 

estimativa da massa de fibrose.  

Os 17 segmentos miocárdicos foram analisados categoricamente de acordo com a 

presença ou ausência de fibrose de substituição. A análise da fibrose atrial teve caráter 

descritivo baseado na presença ou ausência, sendo analisadas as regiões do teto do átrio 

esquerdo, paredes laterais e base.  

Os exames de RMC foram feitos por biomédica, supervisionada por médico 

especialista em ressonância magnética cardíaca e os laudos foram emitidos por dois avaliadores 

independentes de modo cego.  

O investigador principal do estudo avaliava se havia discordância entre os laudos e 

caso houvesse discordância >5% era realizada avaliação independente do exame de RMC, por 

um terceiro médico, definindo-se como resultado final os dois laudos concordantes entre si.  
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Figura 3 - Imagem de áreas de realce tardio atrial; AE: Átrio esquerdo; Setas vermelhas 

evidenciando áreas de realce tardio atrial. 

 
Fonte: Produção do próprio autor (2019). 

 

Figura 4 - Reconstrução tridimensional do átrio esquerdo com áreas de realce tardio; Áreas 

em azul evidenciando regiões de realce tardio atrial 

 
Fonte: Produção do próprio autor (2019). 
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6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados obtidos no estudo foram armazenados no Microsoft® Excel 2011 versão 14.0. 

Na estatística descritiva do estudo, as variáveis contínuas foram apresentadas na forma 

de média e respectivos desvios-padrão e as variáveis categóricas encontram-se expressas por 

meio de suas frequências absolutas e porcentagens. Para a comparação das variáveis 

qualitativas utilizou-se do teste exato de Fisher, já a análise das variáveis quantitativas o teste 

de Kruskal-Wallis foi o escolhido. 

Para a realização de regressão logística e avaliação da relação de independência entre 

os fatores estudados utilizou-se o teste de Hosmer e Lemeshow. 

A hipótese de normalidade dos dados foi testada pelo teste de Kolmogorov Smirnov.  

Para a avaliação do risco relativo utilizou-se o Odds ratio. 

Foi adotado o nível de significância de 5%.  
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7 RESULTADOS 

 

Foram incluídos 81 pacientes, selecionados conforme os fluxogramas das figuras 4 e 

5. Os casos foram distribuídos em quarto grupos, onde o grupo 1 é composto por 20 pacientes 

portadores de AOS, o grupo 2 possuí 20 pacientes com AOS e FA, o grupo 3 possuí 21 pacientes 

com FA e o grupo 4 é formado por 20 pacientes sem comorbidades, formando assim o grupo 

controle.  

A figura 5, a seguir, mostra esta distribuição amostral final. 

 

Figura 5 - Distribuição em grupos da população do estudo 

 
Fonte: Produção do próprio autor (2019). 

Legenda: AOS: Apneia obstrutiva do sono; FA: Fibrilação atrial. 

 

Figura 6 - Fluxograma da distribuição de pacientes com apneia obstrutiva do sono (AOS) em 

grupos e descrição das causas de exclusão; AOS: apneia obstrutiva do sono; FA: 

fibrilação atrial; CPAP: Pressão positiva contínua nas vias aéreas, DPOC: doença 

pulmonar obstrutiva crônica. 

 
Fonte: Produção do próprio autor (2019).  
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Figura 7 - Fluxograma da distribuição de pacientes sem apneia obstrutiva do sono (AOS) em 

grupos e descrição das causas de exclusão; FA: fibrilação atrial; AOS: apneia 

obstrutiva do sono. 

 
Fonte: Produção do próprio autor (2019). 

 

7.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS GERAIS 

 

A idade média da população estudada foi de 57,1 ±10,59 anos. 

Em relação às características gerais da população estudada observamos o predomínio 

do sexo masculino (59,2%).  

Dentre os 81 pacientes participantes 53,1% apresentavam hipertensão arterial 

sistêmica e 16% possuíam Diabetes Mellitus tipo 2. 

Dos 40 pacientes portadores de AOS a maioria possuía graus moderado (16%) e grave 

(22,2%) da doença. 

Não foi observada diferença estatisticamente significativa em relação às características 

clínicas para a ocorrência de FA nos pacientes portadores de AOS. 

Na tabela a seguir identificamos as características gerais da população estudada: 
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Tabela 3 - Características demográficas da população do estudo 

Característica População 

Idade (anos)1 57,1 (± 10,59) 

Sexo masculino (n, %)2 48 (59,2%) 

Superfície corpórea (m2)1 2,02 (± 0,26) 

Hipertensão arterial sistêmica (n, %)2 43 (53,1%) 

Diabetes Mellitus (n, %)2 13 (16%) 

AOS leve (n, %)2 10 (12,3%) 

AOS moderada (n, %)2 13 (16%) 

AOS grave (n, %)2 18 (22,2%) 

Fonte: Produção do próprio autor (2019). 

Legenda: 1 Valores expressos em média ± desvio padrão; 2 Valores expressos em n (%). AOS: apneia obstrutiva do 

sono; mm: milímetros; m2: metros quadrados.  

 

Acerca das características da população entre os quatro grupos, temos os dados 

descritos na tabela a seguir: 

 

Tabela 4 - Características da população dos grupos 

Característica Grupo 1 (n=20) Grupo 2 (n=20) Grupo 3 (n=21) Grupo 4 (n=20) P (<0,05) 

Idade (anos)1 
63,5 

(± 9,4) 

63,5 

(± 10,5) 
54 (± 9,8) 

49,5 

(± 8,8) 
0,001 

Sexo masculino 

(n, %)2 
11 (22,9%) 15 (31,3%) 10 (20,8%) 12 (25%) 0,334 

HAS (n, %)2 12 (60%) 13 (65%) 11 (52,4%) 7 (35%) 0,247 

DM (n, %)2 6 (35%) 7 (30%) - - 0,20 

SC (m2)1 
2,07 

(± 0,25) 

1,99 

(± 0,29) 

2,06 

(± 0,23) 

1,93 

(± 0,28) 
0,754 

Fonte: Produção do próprio autor (2019). 

Legenda: 1 Valores expressos em média ± desvio padrão; 2 Valores expressos em n (%);  

Teste exato de Fisher, p<0,05. HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: diabetes mellitus; SC: superfície corpórea. 

 

7.2 GRAVIDADE DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO 

 

Em relação à gravidade clínica dos 40 pacientes do estudo que apresentavam AOS, 9 

pacientes possuíam distúrbio obstrutivo leve (22,5%), 13 pacientes (32,5) tinham distúrbio 

obstrutivo moderado e 18 pacientes (45%) apresentavam distúrbio obstrutivo grave, dos quais 

16 pacientes possuíam FA associada. 
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A tabela a seguir mostra a distribuição de acordo com a gravidade da AOS entre os 

grupos estudados, com maior prevalência de arritmia nos pacientes com graus mais avançados. 

 

Tabela 5 - Gravidade da AOS do sono entre os grupos 

Gravidade da AOS 
Grupo 1 

(n=20) 

Grupo 2 

(n=20) 

Grupo 3 

(n=21) 

Grupo 4 

(n=20) 

p 

(<0,05) 

Leve 

(IAH 5-15) 
9 (45%) - - - <0,001 

Moderada (IAH 15-

30) 
9 (45%) 4 (20%) - - <0,001 

Grave (IAH>30) 2 (10%) 16 (80%) - - <0,001 

Fonte: Produção do próprio autor (2019). 

Legenda: Valores expressos em n (%). Teste exato de Fisher, p<0,05. AOS: apneia obstrutiva do sono; IAH: índice 

de apneia e hipopneia. 

 

7.3 CARACTERÍSTICAS DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

 

7.3.1 Variáveis fração de ejeção do ventrículo esquerdo e diâmetro atrial esquerdo  

 

Ao se avaliar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo; notou-se que ela encontrava-

se dentro dos limites da normalidade em todos os casos e a média era 62,9 % (± 7,46). Não 

havia diferenças entre os grupos e não havia associação entre os valores encontrados e a 

presença ou não de FA. A FEVD era normal em todos os casos e não diferia entre os subgrupos. 

Não havia casos de dilatação da artéria pulmonar. 

O diâmetro atrial esquerdo aumentado mostrou ser uma variável com significância 

estatística para a ocorrência de FA nos pacientes com apneia obstrutiva do sono (p<0,001). A 

tabela a seguir exibe os resultados destas duas variáveis: 
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Tabela 6 - Características da FEVE e do diâmetro do AE entre os grupos 

Característica Grupo 1 (n=20) Grupo 2 (n=20) Grupo 3 (n=21) Grupo (n=20) P (<0,05) 

FEVE (%) 
61,5 

(± 5,9) 
59,5 (±11,4) 

64 

(± 4,7) 

66,5 

(± 4,1) 
0,20 

Diâmetro AE (mm) 36 (± 4,1) 
44,5 

(± 10) 

40 

(± 4,47) 
34,5 (± 2,73) <0,001 

FEVD (%) 
54,32 

(± 9,4) 

53,45 

(± 8,6) 

54,11 

(± 3,6) 

52,28 

(± 4,6) 
0,20 

Fonte: Produção do próprio autor (2019).  

Legenda: Valores expressos em média ± desvio padrão. Teste exato de Fisher, p<0,05.  

FEVE: Fração de ejeção do ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo; FEVD: Fração de ejeção do ventrículo direito. 

 

7.3.2 Variável realce tardio atrial 

 

Havia diferença expressiva e significativa em relação à presença de RT entre os 

grupos, que era mais prevalente no grupo de AOS com FA, menor nos demais subgrupos e 

ausente nos casos controle, conforme observa-se na tabela 7. A análise multivariável pelo teste 

de Hosmer e Lemeshow, mostrou que o RT atrial é um fator independente para a ocorrência de 

FA em pacientes portadores de AOS. O risco relativo (Odds ratio) para a ocorrência de FA em 

pacientes que possuíam realce tardio atrial foi de 15,4 com P<0,0001. 

A tabela abaixo demonstra a distribuição da ocorrência do realce tardio atrial 

identificado pela ressonância magnética entre os grupos estudados. 

 

Tabela 7 - Realce tardio atrial como fator predisponente para FA em pacientes portadores de 

AOS. 

Parâmetro 
Grupo 1 

(n=20) 

Grupo 2 

(n=20) 

Grupo 3 

(n=21) 

Grupo 4 

(n=20) 
P (<0,005) 

Realce tardio atrial 

(n, %) 
6 (30%) 19 (95%) 4 (19%) - <0,001 

Fonte: Produção do próprio autor (2019). 

Legenda: Valores expressos em n (%). Teste de Kruskal-Wallis, P<0,05. AE: átrio esquerdo; FA: fibrilação atrial; 

AOS: apneia obstrutiva do sono. 
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8 DISCUSSÃO  

 

Nosso trabalho mostrou que a RMC por meio do RT atrial identifica diferenças em 

pacientes com AOS com e sem FA. Dentre as arritmias cardíacas encontradas nos pacientes 

com AOS, a FA merece destaque especial, por se tratar de uma taquiarritmia comum na prática 

clínica e que acarreta consequências desastrosas para os pacientes não diagnosticados ou não 

tratados de maneira correta. 

Sabemos que a FA está intimamente relacionada com eventos tromboembólicos 

cerebrais, o que aumenta a morbimortalidade na população20,21,29-32.  

Yaranov et al.118, em estudo retrospectivo com 5138 pacientes, investigou o impacto 

da AOS nas taxas de AVC em pacientes com FA, e concluiu que o AVC é mais frequente em 

pacientes com AOS comparado aos pacientes sem AOS (25.4% versus 8.2%, p = 0.006). 

Propõe-se que o remodelamento cardíaco, principalmente o aumento atrial, seja o 

substrato para que a FA se desenvolva119. 

 A relação entre a AOS e a ocorrência de arritmias cardíacas vem sendo estudada por 

diversos autores80-83, entretanto os mecanismos pelos quais ocorrem as taquiarritmias e as 

bradiarritmias, não estão adequadamente elucidados.  

O fato que pode contribuir para essa falta de definição é o desconhecimento sobre a 

ocorrência da AOS na população geral. Some-se a isso a alta incidência de HAS e de outras 

doenças cardiovasculares nesta população que podem mascarar a real influência da AOS no 

aparecimento das arritmias84.  

O presente trabalho evita este viés, por utilizar grupos homogêneos, nos quais as 

características demográficas e clínicas eram semelhantes em todos os subgrupos e, nem mesmo 

a prevalência de diabetes e hipertensão diferiam de modo significativo (p>0,05). 

Com o avanço tecnológico dos métodos de imagem cardiovascular em detectar 

alterações estruturais cardíacas, podemos identificar de maneira precoce os pacientes com AOS 

sob maior risco de apresentarem FA. 

Neste cenário a ressonância magnética cardíaca, através da alta capacidade de 

mensuração de diâmetros e de volumes cardíacos, pode contribuir para a correta identificação 

destas alterações estruturais que predispõem ao aparecimento da FA e consequente aumento do 

risco de eventos tromboembólicos. 

Trabalhos iniciais, realizados com ecocardiograma evidenciaram que as alterações 

anatômicas como o aumento do átrio esquerdo estão diretamente relacionadas ao surgimento 

de episódios de FA93. 
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Colish et al, utilizando biomarcadores, ecocardiograma e RMC, demonstraram que 

com o tratamento com uso de CPAP, pode-se após três meses, reverter o remodelamento 

cardíaco, reduzindo desta maneira as chances de desenvolvimento de FA120. 

Os resultados do nosso estudo corroboram a literatura ao demonstrar que no grupo de 

pacientes com AOS e FA, a prevalência de diâmetros atriais aumentados foi maior que no grupo 

com AOS e sem FA. Não havia alterações da função ou dos volumes ventriculares nos nossos 

pacientes e as únicas diferenças encontradas, foram o diâmetro médio do átrio esquerdo e a 

presença de áreas de fibrose atrial, aspecto que já havia sido destacado como participante na 

gênese da FA, por Marouche et al.94. Eles demonstram que a técnica de RT atrial pela RMC, 

previu quais os casos com maior possibilidade de apresentar recorrência de FA após ablação. 

Nossa casuística confirma a íntima relação entre as áreas de realce atrial e a presença de 

arritmias. Desta forma, é lícito considerar que a fibrose vista à RMC efetivamente representa 

substrato histológico para o desenvolvimento de arritmias. 

Hall et al.121 e Schafer et al.122, descrevem em seus estudos que nos pacientes com 

AOS ocorre aumento da tensão na parede do átrio esquerdo devido à variação negativa da 

pressão intratorácica e que este aumento de pressão associado ao aumento do tamanho do átrio 

esquerdo pode ser um fator de iniciação e propagação da FA. 

Acreditamos que este aumento da tensão na parede do átrio esquerdo possa evoluir 

para fibrose e, assim, estar envolvido no desenvolvimento das áreas de realce tardio atrial 

identificadas pela RMC.  

Ramos et al.123, mostrou em modelos de camundongos que a presença de AOS está 

associada ao aumento da expressão da enzima conversora de angiotensina e com redução 

concomitante da síntese da matriz de metaloproteinas. Ambas as mudanças favorecem a 

formação de tecido fibrótico no átrio esquerdo e o depósito de colágeno no mesmo, o que 

contribui para o remodelamento atrial. Acreditamos que o resultado deste processo 

fisiopatológico foi identificado nos nossos estudos de RMC, por meio do aumento do diâmetro 

do átrio esquerdo e pelo RT atrial.  

Na literatura não se observa até a presente data, estudos para a detecção de áreas de 

realce tardio atrial sugestivas de fibrose em pacientes com AOS. Em grande parte, isso se deve 

a limitações técnicas da RMC. As paredes atriais são finas, portanto mais difíceis de serem 

imageadas, dificuldade esta aumentada diante da presença de arritmias. Como a resolução 

temporal da RMC é limitada, a existência de movimentos excessivos e anormais, cria grande 

obstáculo para o magneto reproduzir a anatomia e a caracterização tecidual das paredes atriais. 

Este fato torna nosso estudo pioneiro ao demonstrar que os pacientes com síndrome 
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da apneia e hipopneia obstrutiva do sono associada à fibrilação atrial apresentam maior 

incidência de áreas de realce tardio atrial que podem corresponder a regiões de tecido fibrótico, 

que servem de substrato para a ocorrência desta arritmia. Em grande parte, tivemos sucesso na 

avaliação destes casos por utilizarmos técnica de realce tridimensional, em equipamento cujos 

gradientes permitem adquirir imagens mais rapidamente. Contudo, devemos mencionar que a 

qualidade das imagens é melhor após a reconstrução tridimensional, que facilita a identificação 

visual das áreas de retenção atípica de gadolínio. 

 

Figura 8 - Reconstrução tridimensional do átrio esquerdo com áreas de realce tardio; Áreas em 

azul evidenciando regiões de realce tardio atrial. 

 
Fonte: Produção do próprio autor (2019). 

 

Além disso, de acordo com os dados obtidos, o nosso estudo demonstra que a presença 

destas regiões de realce tardio atrial aumenta de maneira significativa a chance de o paciente 

apresentar fibrilação atrial, apresentando Odds ratio de 15,4, com P<0,0001. 

Em relação à gravidade da AOS e a incidência de FA, a literatura demonstra que 

quanto mais grave a AOS, mensurada pelo IAH obtido através da polissonografia, maior o risco 

de ocorrer a arritmia124. Porém, não encontramos na comunidade científica trabalhos que 

relacionem a gravidade da AOS à presença de realce tardio atrial. Em relação a este tópico, o 
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presente trabalho consegue evidenciar pela primeira vez que pacientes com maior gravidade da 

AOS apresentam maior prevalência de realce tardio atrial e consequentemente maiores chances 

de desenvolver FA.  

Possivelmente foi em decorrência desta relação que conseguimos demonstrar no 

presente trabalho que o RT atrial é fator independente para o desenvolvimento de FA nos 

pacientes com AOS, sobretudo naqueles que possuam IAH>30, o que oferece uma oportunidade 

inédita de identificar através da RMC um substrato para ocorrência de FA neste grupo de 

pacientes portadores de AOS. O potencial da contribuição clínica deste resultado fica mais 

evidente ao se notar que nenhum dos pacientes do grupo controle apresentava aumento do 

diâmetro do átrio esquerdo, nem mesmo qualquer área de RT. Tais características são habituais 

em marcadores de grande especificidade.  

Também contribuem no sentido de fortalecer a teoria apresentada relacionando a AOS 

com FA, são os achados de que não havia dilatação da artéria pulmonar nem sinais de disfunção 

ou remodelamento ventricular direito pela ressonância, condições habitualmente encontradas 

em pacientes que apresentam pressões torácicas dentro dos limites da normalidade. A ausência 

de sobrecarga direita também é evidenciada pelo fato de que não havia casos de hipertrofia do 

miocárdio daquela câmara, nem sinais de RT no VD ou no septo interventricular. 

Naturalmente, nosso trabalho apresenta limitações. O tamanho da amostra, relacionada 

principalmente à seleção criteriosa identificada através dos critérios de exclusão. Não podemos 

inferir que as alterações estruturais presentes nos pacientes deste trabalho ocorram também em 

faixas etárias mais precoces, visto que a média de idade da população estudada é de 57,1±10,5 

anos, sendo necessários estudos posteriores em diferentes faixas etárias para identificar a 

presença destas alterações em outras faixas de idade. Além disso, nossos resultados demonstram 

que a presença de RT é preditor independente da presença de FA. Não logramos comprovar 

relação causal em relação a eventos futuros, o que deverá ser objeto de pesquisas adicionais. 

Por fim, 5% dos pacientes com FA e AOS não apresentavam RT atrial. Isso pode representar 

casos avaliados em fase mais precoce de anormalidades, ou ser fruto de limitações técnicas da 

atual tecnologia e o avanço da ciência pode vir a aprimorar a análise da parede atrial por meio 

da RMC. 

De qualquer maneira, podemos afirmar que os resultados obtidos possuem grande 

relevância clínica, pois demonstram que a RMC é uma ferramenta útil na identificação precoce 

das alterações estruturais relacionadas à FA, permitindo ao clínico atuar de maneira ativa no 

tratamento da AOS prevenindo o remodelamento cardíaco e a ocorrência de FA e suas 

consequências associadas.    



50 
 

 

9. CONCLUSÕES 

 

a) O realce tardio é fator independentemente relacionado com a ocorrência de FA em 

pacientes portadores de AOS, refletindo o substrato para o surgimento desta arritmia; 

b) Os pacientes com AOS e FA possuem maiores diâmetros atriais em relação aos 

pacientes com AOS que não possuem FA; 

c) Não se evidenciou alterações clínicas significantes para o desenvolvimento de FA nos 

pacientes com AOS; 

d) A fração de ejeção do ventrículo esquerdo não demonstrou ser um fator significante 

para o desenvolvimento de FA nos pacientes com AOS. 
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