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RESUMO

Figueiredo AC. Ventilação periódica durante vigília prediz a respiração
de Cheyne-Stokes durante o sono em pacientes com insuficiência
cardíaca [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2008.

Introdução: Os distúrbios respiratórios do sono na forma de apnéia central
associada à respiração de Cheyne-Stokes (RCS) e apnéia obstrutiva do
sono (AOS), são comuns nos pacientes com insuficiência cardíaca (IC) e
podem contribuir para morbimortalidade. A RCS é uma forma exagerada de
ventilação periódica (VP) na qual apnéias centrais alternam com períodos de
hiperventilação. Em contraste, a AOS resulta em um colapso completo ou
parcial da via aérea superior recorrente durante o sono. Objetivo: Fizemos à
hipótese que VP durante vigília prediz a RCS durante o sono em pacientes
com IC. Métodos: Estudamos pacientes do ambulatório de Cardiopatia
Geral, do Instituto do Coração (InCor), recrutados no período de 2001 a
2003, submetidos a avaliação clínica e ecocardiográfica. Os pacientes foram
submetidos à monitoração do padrão respiratório em posição supina, com
luz acesa por 10 minutos, imediatamente antes do início de registro do sono
por polissonografia noturna. Na manhã seguinte, o padrão respiratório foi
monitorado por 10 minutos em repouso, os pacientes permaneciam
sentados, seguido por teste de exercício cardiopulmonar em bicicleta
ergométrica,

com

medida

de

fração

expirada

de

CO2 e

relação

ventilação/CO2 (∆VE/∆VCO2). A presença dos distúrbios respiratórios do
sono foi determinada através de polissonografia (índice de apnéia-hipopnéia
15 eventos/hora), os pacientes foram divididos nos grupos sem Distúrbio
Respiratório do Sono (sem DRS), RCS e AOS. Os resultados estão
apresentados como média ± desvio padrão. Resultados: Foram incluídos no
estudo 47 pacientes, 5 foram excluídos por falta de coordenação motora e

incapacidade de realizar o teste de exercício em bicicleta. O grupo final se
constituiu de 42 pacientes (67% masculino, idade = 62±9 anos, fração de
ejeção ventricular esquerda = 35±6%), sendo 22 do grupo sem DRS, 11 do
grupo RCS e 9 do grupo AOS. Não houve diferenças significativas nos
grupos nos parâmetros antropométricos e fração de ejeção ventricular
esquerda. O grupo RCS apresentou maior proporção de classe funcional III
e IV (p=0,03), menor pressão parcial de dióxido de carbono em repouso
(p=0,01) e maior inclinação da curva de relação da ventilação versus
produção de dióxido de carbono (∆VE/∆VCO2) (p=0,03) do que os grupos
sem DRS e AOS. A VP durante a vigília foi presente em 19%, 31% e 36%
antes, durante o exercício e antes do sono, respectivamente. Entre os
pacientes, a VP durante a vigília (independente do momento) foi presente
em 91% nos pacientes com RCS e significativamente menor em 18% e 22%
nos pacientes sem DRS e AOS, respectivamente (p<0,001). Ao contrário,
entre os pacientes com VP, o sono se caracterizou como sem DRS, RCS e
AOS em 25%, 63% e 13% (p<0,05). A sensibilidade e especificidade da VP
antes do exercício (sentado) e VP antes do sono (posição supina) para
prever RCS foi de 56 e 88% e 91 e 84%, respectivamente. Conclusões: A
VP durante a vigília, tanto antes do exercício como antes do sono, prevê a
presença da RCS. A presença da VP na vigília não está associada com a
AOS. A monitoração do padrão respiratório durante a vigília é um teste
simples que pode ser empregado para prever a presença da RCS em
pacientes com IC.
Descritores: 1.Insuficiência cardíaca congestiva 2.Síndromes da apnéia do
sono 3.Respiração de Cheyne-Stokes 4.Hipocapnia 5.Teste de esforço

SUMMARY

Figueiredo AC. Awake periodic breathing predicts Cheyne-Stokes
respiration during sleep in patients with heart failure [Tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2008.

Introduction: Sleep disordered breathing in the form of central sleep apnea
and Cheyne-Stokes respiration (CSR) and obstructive sleep apnea (OSA) are
common among heart failure (HF) patients and can independently contribute
to morbimortality. CSR is an exaggerated form of periodic breathing (PB) in
which central apneas alternate with periods of hyperventilation. In contrast,
OSA results from recurrent collapse of upper airway during sleep. Objective:
We hypothesize that PB while awake predicts CSR during sleep in patients
with HF. Methods: Patients were recruited from one outpatient heart failure
clinic (Instituto do Coração, InCor) in the period 2001 until 2003. All patients
were submitted respiratory monitoring, for 10 minutes while awake in supine
position immediately before overnight polysomnography. In the next morning,
the patients were monitored for 10 minutes while sitting in a comfortable chair
at rest, followed by cardiopulmonary exercise tests (electromagnetic-braked
cycle). The presence of sleep disordered breathing was determined through
polysomnography (apnea-hypopnea index 15 events/hour). The patients were
divided according to the respiratory pattern during sleep in no-Sleep
Disordered Breathing (no-SDB), CSR and OSA. Results: Forty seven
patients were included in the study, 5 were excluded because of inability to
perform exercise. The final group consisted of 42 patients (67% males, age:
62±9 yr, left ventricular ejection fraction: 35±6%). There were 22 in the noSDB group, 11 in the CSR group and 9 in the OSA group. There were no
significant differences among groups regarding anthropometric measurements
and left ventricular ejection fraction. The CSR group presented a significantly
increased proportion of NYHA functional class III-IV (p=0.03), lower PETCO2

(p=0.01) and increased ∆VE/∆VCO2 slope (p=0.03) than no-SDB and OSA
groups. PB while awake was present 19%, 31% e 36% before and during
exercise and before sleep, respectively. Among patients with no-SDB, CSR
and OSA, PB while awake was present in 18%, 91% and 22% (p<0.001).
Conversely, among patients with PB while awake, the patients were classified
as no-SDB, CSR and OSA in 25%, 63% and 13% (p<0.05). PB while awake
before exercise and before sleep had sensitivity and specificity to predict the
presence CSR of 56 and 88 % and 91 and 84 %, respectively. Conclusions:
PB while awake is tightly linked and predicts CSR during sleep, but not OSA.
PB while awake can have use in a simple test for to predict the presence of
CSR in patients with HF.
Descriptors: 1.Congestive heart failure

2.Sleep apnea syndromes

3.Cheyne-Stokes respiration 4.Hypocapnea 5.Exercise test
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O presente trabalho aborda a correlação de padrões ventilatórios
durante a vigília, exercício e sono em pacientes com insuficiência cardíaca.
Os

distúrbios

respiratórios

são

freqüentes

apesar

de

raramente

diagnosticados. Por outro lado, durante o teste de exercício cardiopulmonar,
vários pacientes com insuficiência cardíaca apresentam um padrão de
ventilação periódica que se assemelha com a instabilidade respiratória
durante o sono. Diante do exposto, o objetivo principal deste trabalho é
correlacionar padrões ventilatórios durante a vigília e sono.
Fizemos

uma

introdução

abordando

tópicos

que

julgamos

importantes no contexto do presente trabalho.

1.1. Insuficiência Cardíaca
A insuficiência cardíaca (IC) é considerada como uma síndrome de
variadas causas e diferentes manifestações, no qual uma desordem
estrutural e funcional do coração leva a uma diminuição da capacidade do
ventrículo esquerdo de ejetar ou se encher de sangue nas pressões de
enchimentos fisiológicas para atender as necessidades metabólicas do
organismo1. A IC é caracterizada por uma anormalidade da função
ventricular esquerda e da regulação neuro-hormonal, acompanhada de
intolerância ao esforço, retenção líquida e menor sobrevida2-4. Alguns
autores definem a IC como uma síndrome complexa, ocorrendo após
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exaustão do mecanismo compensatório e de reservas miocárdicas. A IC tem
grande impacto social mundial, em virtude dos elevados índices de
morbidade e mortalidade, representando o principal motivo de internação
hospitalar entre as doenças cardiovasculares5.
A IC é um problema crônico que sobrecarrega emocionalmente
tanto o paciente e sua família como o médico, que não se sente capacitado
para lidar com o conjunto de variáveis físicas, emocionais e sociais
decorrentes6. Pode-se considerar que a IC representa a via final comum de
evolução das diferentes lesões miocárdicas. O desenvolvimento dos
sintomas na IC costuma ser gradual. Caracterizando-se por dispnéia de
esforço

com

diferentes

graus

de

intensidade,

fatigabilidade,

mais

tardiamente edema periférico e hepatomegalia2.
A IC é reconhecida como um problema importante e crescente de
saúde pública, principalmente nos países desenvolvidos, industrializados e
com população mais idosa4. A incidência e a prevalência da IC aumentam
conforme a população envelhece1. Elas aumentam progressivamente a partir
da quarta década de vida e dobra a cada década. Atinge altos níveis de
morbidade e mortalidade com risco de vida e morte de 5 a 10% em
pacientes oligossintomáticos e 30 a 50% nos casos mais avançados da
doença5. Um dos aspectos mais relevantes sobre a IC, refere-se ao fato que
pacientes com esta síndrome, além do impacto na qualidade de vida, 50%
morrem no período de 5 anos após o diagnóstico da doença7.
O prognóstico da IC em relação ao sexo, ainda não está bem claro.
Alguns autores consideram a IC mais freqüente em homens do que nas
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mulheres. Entretanto, com a mudança no estilo de vida nas últimas décadas
as mulheres tornaram-se vítimas freqüentes de problemas cardiovasculares.
Em um estudo do Instituto do Coração (InCor) de São Paulo, realizado com
10 mil pacientes entre 1981 e 1993, apontou um aumento de 70% da IC nas
mulheres8.
Aproximadamente 5 milhões de americanos sofrem de IC, sendo
uma das principais causas de hospitalizações de pacientes acima de 65
anos de idade. Nos últimos 25 anos, esta prevalência tem aumentado9 com
uma estimativa de 400 mil casos a cada ano7. No Brasil a IC é uma
importante causa de morbidade e está intimamente relacionada à alta
prevalência de eventos cardíacos fatais10. Tem uma prevalência de 1 a 2%
na população geral e, entre nós, é a maior causa de internação dentre os
diagnósticos cardiológicos no Sistema Único de Saúde (SUS). Mesmo com
os avanços diagnósticos e terapêuticos, sua incidência parece estar
aumentando.
Apesar do reconhecimento crescente sobre a importância que a IC
vem adquirindo nos últimos anos, no Brasil, há carência de dados
epidemiológicos sobre a doença10,11. A IC foi responsável por 3,58% de
todas as internações feitas em 1997, e por 36,95% das doenças do aparelho
circulatório, com mortalidade de 6,39% entre os pacientes hospitalizados por
esta síndrome. Segundo os dados do ministério da saúde, atualmente, a IC
no Brasil atinge 2 milhões de pacientes e estima-se 240 mil novos casos. A
IC é a principal causa de hospitalização entre as doenças cardiovasculares
no nosso país. O governo brasileiro despendeu mais de três trilhões para

INTRODUÇÃO

5

custear todas as hospitalizações ocorridas em 1997, ocupando 3º lugar em
freqüência12. Em 2000, as internações por IC, custaram 204 milhões de
Reais, representando 4% dos gastos das internações4.
Vivemos nos últimos anos sob o impacto das grandes mudanças na
forma de analisar a IC. O modelo hemodinâmico cedeu lugar para o neurohormonal, resultando então numa melhor compreensão dos sinais e
sintomas que compõe o quadro clássico desta síndrome, bem como
causaram profundos reflexos no manejo terapêutico destes pacientes,
resultando não somente numa melhor qualidade de vida, mas também
reduzindo a mortalidade dos pacientes com IC13. Porém continua sendo uma
doença de alta prevalência associada a hospitalizações repetidas, alta
mortalidade e morbidade14.
Os dados citados fazem com que a IC seja vista hoje como um
problema de saúde pública no mundo inteiro. A elevada morbimortalidade
mostra que o tratamento atual ainda é insatisfatório. Por outro lado, os
recursos econômicos são limitados e qualquer estratégia deve ser bem
avaliada para não haver desperdício15.

1.2. Distúrbios respiratórios do sono
A interação entre o sistema cardiovascular e respiratório é muito
estreita. A dispnéia é uma queixa freqüente entre os pacientes com IC16.
Vários estudos mostram uma alta freqüência de distúrbio respiratório de
sono (DRS) em pacientes com IC, sendo considerado como fator de risco
importante como também contribuindo para piora da IC9,17.
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Os DRS são cada vez mais reconhecidos na população geral e
caracterizam-se por pausas respiratórias recorrentes durante o sono.
As pausas respiratórias durante o sono podem ser classificadas em
central, na qual não há esforço respiratório durante a pausa; obstrutiva, na
qual existe esforço dos músculos durante a pausa e mistas, que se
caracterizam por iniciar como central (sem esforço) e terminar como
obstrutiva (isto é, apresentando esforço respiratório)17.

1.2.1. Exame de Polissonografia
O diagnóstico dos DRS são realizados através da polissonografia
(PSG) completa, que permite a identificação dos estágios do sono,
calculando-se o tempo total do sono (TTS) e desta forma uma melhor
avaliação dos índices dos distúrbios respiratórios18,19.
Essa monitoração é feita de forma não invasiva e indolor, por meio
de pequenos eletrodos posicionados em algumas regiões do corpo20,21.
Portanto a boa qualidade técnica do traçado é indispensável a qualquer tipo
de estudo. No laboratório de sono a escolha do equipamento adequado para
monitorar as variáveis bioelétricas é muito importante.
A

PSG

requer

um

centro

especializado

e

é

um

exame

economicamente inviável em uma situação clínica como a da IC, onde existe
a estimativa de que um terço dos pacientes apresentem distúrbios
respiratórios do sono. Assim a elaboração do programa para o registro
polissonográfico deve ser definida previamente, com base nos dados
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clínicos do paciente e métodos de registro disponíveis no laboratório do
sono22,23.

1.2.2. Apnéia Obstrutiva do Sono
A apnéia obstrutiva do sono (AOS) é uma doença progressiva, cujos
primeiros relatos foram descritos em pacientes extremamente obesos,
entretanto este não é o único fator de risco. Atualmente citam, predisposição
sexual mais freqüente em homens do que mulheres, predisposição genética,
aumento da idade e anormalidades morfológicas e crânio-facial. A AOS
caracteriza-se por episódio recorrente de interrupção parcial (hipopnéia) ou
completa (apnéia) do fluxo aéreo superior durante o sono, despertares
noturnos freqüentes com conseqüente sonolência excessiva diurna24,25.
A AOS é comum na população, quando definida através de
polissonografia mais a presença de sonolência excessiva diurna (síndrome
da AOS) afeta 2 a 4 % da população adulta de meia idade9,26. A AOS é mais
freqüente em homens (24%) do que em mulheres (9%), com tendência ao
aumento com o avanço da idade27.
A causa da obstrução da via aérea superior durante o sono em
pacientes com AOS é multi fatorial. Entre os fatores predisponentes
podemos citar hipertrofia de tonsila palatina e tonsila faríngea, estreitamento
da via aérea superior devido a alterações anatômicas, obesidade e
alterações do controle da musculatura da via aérea superior28.
Uma das características clínicas marcantes da AOS é a presença
de ronco alto e constante durante o sono, causando vários transtornos
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pessoais, conjugais, familiares como também é considerado um importante
fator de risco para o paciente20. O paciente pode acordar violentamente após
os episódios apnéicos, levando a privação crônica do sono, ocasionando
sonolência excessiva diurna, prejudicando as funções cognitivas, fadiga
crônica, distúrbio de memória, irritabilidade, perda da libido, cefaléia matinal
e boca seca28,29.
Existem evidências crescentes de que a AOS é deletéria para o
sistema cardiovascular. O colapso da via aérea superior durante o sono,
está associada ao esforço respiratório, com concomitante queda na pressão
arterial do oxigênio sanguíneo (PaO2), hipóxia, um aumento da pressão
arterial de dióxido de carbono sanguíneo (PaCO2), hipercapnia. O evento
respiratório termina com um despertar com restabelecimento da ventilação,
podendo ocorrer várias vezes durante a noite e sendo observado também
durante o dia16,17. Durante o episódio de apnéia obstrutiva, a inspiração
forçada contra a via aérea ocluída, gera uma pressão negativa no espaço
pleural e quando continuada, acentua a hipoxemia e hipercapnia, gerando
uma vasoconstrição pulmonar e hipertensão pulmonar transitória.
A hipóxia recorrente que caracteriza a AOS também pode impedir a
contratilidade miocárdica esquerda, resultando em uma disfunção sistolítica
do ventrículo esquerdo, deficiência na demanda do suprimento de O2,
provocando

uma

isquemia

miocárdica

aguda,

sendo

considerada

extremamente grave em pacientes portadores de doença cardiovascular préexistente30-34.
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A AOS pode levar a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)9,32,35,
Acidente Vascular Cerebral (AVC)32,36-39, Doença Coronariana (ICO)29,32,38,
Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC)14,29,32,37.
Entre pacientes com IC diagnosticada, a prevalência de DRS é
muito alta. Em um grupo de 89 pacientes consecutivos portadores de IC, os
DRS estavam presentes em 81% (usando índice de corte, IAH>5
eventos/hora de sono) e 56% (IAH>15 eventos/hora de sono). A presença
da RCS e AOS, no índice de corte, IAH>15 eventos/hora de sono foi de 42%
e 11% nos pacientes com etiologia idiopática, 73% e 0% em pacientes com
etiologia isquêmica e 44% e 12% em pacientes com Doença de Chagas40.
Em uma população geral, os DRS são mais freqüentes em homens do que
em mulheres (15 vs. 9%, respectivamente definido para um IAH>5
eventos/hora de sono)26. Vários estudos demonstram uma importante
associação entre a IC e a AOS, em 81 homens portadores de IC,
submetidos ao exame de polissonografia, 11% apresentaram a AOS14. A
RCS e ACS estão presentes em 40 a 50 % dos pacientes com IC severa41,42.
Além de alta prevalência, existem evidências de que os DRS são
particularmente deletérios para os pacientes com IC. A AOS está associada
com alta morbidade e mortalidade em pacientes com IC35,40.

1.2.3. Respiração de Cheyne-Stokes
Além da AOS, a apnéia central do sono associada à respiração de
Cheyne-Stokes (RCS) são extremamente freqüentes em pacientes com IC24.
A RCS foi considerada por muito tempo como uma curiosidade e não como
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problema clínico que merecesse diagnóstico e tratamento clínico25. A RCS
se caracteriza por episódios periódicos e recorrentes de apnéia ou hipopnéia
centrais seguidos por uma fase de hiperventilação, alternando por um
padrão crescendo e decrescendo de volume corrente pulmonar. A RCS foi
inicialmente identificada por Cheyne (1818) e posteriormente por Stokes
(1854)

em

pacientes

com

problemas

cardíacos

e

neurológicos

respectivamente22,38,41,43. Embora a RCS origine-se provavelmente em
conseqüência da IC, uma vez presente, colaboram com efeitos adversos nas
funções cardíacas e isso se torna um ciclo vicioso44. Acomete indivíduos
adultos de 60 anos ou mais, comum em homens menos freqüente em
mulheres44-46. Os pacientes com RCS usualmente se apresentam com
sintomas como ortopnéia e dispnéia paroxística noturna, durante os períodos
de hipopnéia pode ser gerado um grau elevado de pressão intra-torácica
negativa, provocando a fragmentação do sono, sonolência excessiva diurna
e fadiga38,47,48.
Pacientes com IC e RCS, apresentaram significante aumento da
mortalidade, 56% em 3 anos contra 11% quando comparados com pacientes
com IC, porém sem RCS49.
A RCS quando presente durante o dia, pode indicar um prognóstico
ainda pior com alta probabilidade de morte em poucos meses16,50.
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1.2.3.1. Mecanismos da Respiração de Cheyne-Stokes
O controle da ventilação, em particular durante o sono, pode ser
entendido como um sistema de feedback ou retro-alimentação. As variáveis
controladas são PaO2 e PaCO2.
A perda da estimulação comportamental da respiração na transição
da vigília para sono tem um papel importante na patogênese da RCS
durante o sono. É possível que o próprio sono, seja um estado vulnerável
para estes pacientes, que mostram diferenças mais sutis na função cardíaca
que não estão aparentes durante a vigília51. A RCS é freqüentemente
observada durante estágios 1 e 2 do sono não REM (nREM), quando a
respiração é totalmente dependente do controle químico e metabólico da
ventilação44,52.
A chave do mecanismo fisiopatológico que leva a RCS é a flutuação
da PaCO2, cai abaixo do limiar de apnéia requerido para o estímulo da
ventilação. Nessas circunstâncias a informação central para os músculos
respiratórios e fluxo aéreo são abolidos e ocorre uma apnéia central38.
Inúmeros fatores contribuem para a instabilidade do controle
respiratório e predispõem à flutuação da PaCO2. Pacientes com IC e RCS
geralmente têm PaCO2 baixo (hipocapnia) tanto na vigília quanto durante o
sono, quando comparados com pacientes com o mesmo grau de disfunção
cardíaca, porém sem distúrbio respiratório53,54.
A hipóxia pode contribuir para a hiperventilação e RCS na IC, pela
estimulação dos quimioreceptores periféricos44,55.
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A hipóxia por si só não é causa de RCS, isto porque os pacientes
com IC não são hipoxêmicos, a PaO2 destes pacientes, torna-se próxima da
normalidade durante o sono e na vigília, sendo, portanto, idênticas nos
pacientes com ou sem RCS. Um estudo demonstrou que, a inalação de O2,
apesar de ter abolido a dessaturação, não afetou de modo significativo à
ventilação, os níveis de PaCO2 e a freqüência da apnéia. A RCS é
considerada como uma conseqüência da IC e não como causa39,41,43.
A etiologia da RCS e apnéia central em pacientes com IC foi
inicialmente atribuída ao tempo circulatório prolongado, definido como o
tempo em que o sangue oxigenado nos pulmões leva para atingir os
quimioreceptores periféricos. Em pacientes com IC, este tempo é aumentado
em virtude do baixo débito cardíaco, aumento do tamanho das câmaras
cardíacas, aumento do volume sanguíneo circulatório e os gases arteriais
em nível de pulmão. O tempo circulatório aumentado faz com que as
correções da ventilação pelo centro respiratório frente a algum distúrbio,
sejam retardadas48,50,53,54.
O comprimento da fase ventilatória da RCS é inversamente
proporcional ao débito cardíaco, refletindo no atraso das variações das
concentrações dos gases arteriais a nível pulmonar aos quimioreceptores.
Comparado com pacientes com apnéia central durante o sono, mas que não
tenham IC, aqueles que têm IC apresentam a fase ventilatória mais longa e
elevações graduais do volume corrente, assim o tempo circulatório
prolongado

na

IC

formação23,44,48,51,56,57.

determina

o

padrão

da

RCS

e

não

a

sua
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desenvolvimento da RCS. Anormalidade respiratória severa, como RCS,
leva a um ciclo vicioso com maior exigência da função ventricular pela
exposição do paciente a períodos prolongados de hipóxia. A redução da
quantidade de O2 potencializa o tônus simpático55,58.
Para alguns autores a RCS é considerada como uma manifestação
clínica da congestão pulmonar em pacientes com IC48,59. A causa de
hiperventilação está relacionada ao aumento da pressão dos capilares
pulmonares (PCP) nos pacientes com IC causado pela congestão pulmonar
e conseqüente estimulação dos receptores perivascular pulmonar44,54,60. A
congestão pulmonar estimula a ventilação e a redução da PaCO2 por
mecanismos que ainda não são completamente esclarecidos. Nos pacientes
com IC e RCS observa-se um aumento nas respostas dos quimioreceptores
centrais e periféricos a congestão pulmonar. A elevação das respostas dos
quimioreceptores pode desestabilizar o controle do sistema respiratório
como também na hipertensão promovendo uma hipocapnia e aumento
ventilatório. Esses estímulos nos quimioreceptores podem ser primários ou
secundários ao edema pulmonar44,54,61-63.
A PaCO2 exerce um papel central no controle da respiração nos
pacientes com IC. Durante a vigília e sono nREM, a PaCO2 é
significativamente menor nos pacientes com RCS quando comparados com
pacientes com funções cardíacas semelhantes, porém sem RCS. Nos
episódios de RCS iniciado durante o estágio 2 do sono, a apnéia termina
quando a PaCO2 aumenta acima do limiar da apnéia39,42,50,64.
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A instabilidade do controle respiratório, causada por uma PaCO2
baixa, parece desempenhar um papel importante na patogenia da RCS em
pacientes com IC durante o sono54. A inalação de baixas concentrações de
dióxido de carbono (CO2) durante o sono, foram capazes de abolir
completamente a apnéia central na RCS22,39,45,65.
Outro mecanismo que pode influenciar a RCS é a postura. Quando
paciente assume decúbito horizontal, o retorno venoso aumentado das
extremidades promove a congestão pulmonar que estimula os receptores
vagais e a hiperventilação reflexa22,59.

1.3. Ventilação Periódica
As oscilações cíclicas do volume corrente em crescendo e
decrescendo, são conhecidas como ventilação periódica (VP), com ou sem
apnéia central e RCS. É provável que os mecanismos sejam comuns, e que
a VP, seja uma forma mais branda da RCS48,66.
A VP tem sido observada à noite durante o sono e também em
pacientes acordados durante o dia. Não está restrita a pacientes com
disfunção ventricular esquerda severa, como também com insuficiência
cardíaca compensada16,60,67.
Existem muitas evidências que VP é também comum na vigília,
ambos em repouso e durante exercício em pacientes com IC68-71. A
prevalência da VP na vigília e RCS durante o sono são similares (~30%) e
são fatores independentes para o aumento da mortalidade70,72, sugerindo
que ambos são manifestações diferentes de um mesmo fenômeno (isto é,
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instabilidade respiratória). Alguns estudos monitorando respiração durante a
noite e durante o dia em pacientes com IC têm confirmado estas hipóteses.
Entretanto, estes estudos excluem pacientes com apnéia obstrutiva do sono
e também não monitoram o sono, dificultando uma conclusão definitiva do
quadro14,71,72. Num estudo prospectivo em 84 pacientes com IC foi
observado VP em 23% destes. A presença da VP durante o teste de
exercício cardiopulmonar (TC) é um importante fator de risco e preditor de
mortalidade em pacientes com IC16.
Em outro estudo, foi observada a presença da VP durante exercício
em 323 pacientes com IC tendo impacto prognóstico e com um total de 40%
de mortalidade, mostrando assim a importância deste fato no prognóstico da
oscilação ventilatória16,49,70.
O controle respiratório durante a vigília é mais complexo do que
durante o sono, pois além do controle quimio-metabólico, o centro
respiratório ascendente proporciona um estímulo constante para o centro
respiratório, independente dos níveis de gases sanguíneos54,73. As
diferenças fisiológicas do controle respiratório provavelmente expliquem o
porquê da RCS ser mais freqüente durante o sono do que na vigília em
pacientes com IC. No entanto, uma forma de instabilidade do centro
respiratório, VP, tem sido observada também durante o exercício62,74.
Assim, o controle da ventilação em pacientes com IC durante
exercício é complexo e único, com um circuito de retro-alimentação
interdependente onde fatores humorais e neurais podem iniciar, manter, ou
amplificar a VP75,76.
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A VP ocorre mais comumente quando a respiração está sob
predomínio do controle metabólico, como ocorre durante o sono nREM.
Contrariamente, isto é menos comum quando o comportamento exercido por
elementos não metabólicos influi significativamente no controle da
respiração como nos movimentos rápidos dos olhos durante o sono REM e
ao acordar66.
Muitos pacientes com IC manifestam VP e mais ou menos 20%
destes, mostram uma visível flutuação da respiração durante o teste
ergométrico77.
Em indivíduos sadios, a VP é uma forma diferente de flutuação
respiratória (um tempo tipicamente cíclico de 1 minuto). Pode ser
consistente, casual e proeminente78.
Essa VP é comum em pacientes com IC, especialmente em casos
graves77,78.
Apesar das implicações clínicas, a origem da VP no repouso e no
exercício na IC, ainda é desconhecida. Várias hipóteses são formuladas,
porém, alguns mecanismos podem estar envolvidos na geração das
oscilações da ventilação em um ou mais pacientes75.
Muitos índices clínicos são usados para estimar a severidade da IC,
entretanto são limitados devido à heterogeneidade e complexidade desta
síndrome79.
Evidências ligadas ao efeito da capacidade de exercício em
paciente com IC, pelo uso do pico de consumo de oxigênio (VO2máx)
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derivado do teste do fluxo da capacidade máxima cardiopulmonar, é utilizado
para se obter um prognóstico.
O mau prognóstico para o VO2máx é limitado em pacientes com
severa ou moderada limitação para o exercício. A presença da ventilação
periódica no repouso e particularmente durante o sono tem despertado a
atenção de vários pesquisadores no que diz respeito à prevalência e ao
significado clínico deste processo durante o exercício e que pode começar
no repouso e continuar no período da avaliação do TC70,79.
Em paciente com VP, a hipocapnia, semelhante ao que ocorre
durante o sono, contribui para a instabilidade respiratória, além disso,
induzem as flutuações na frequência cardíaca (FC), pressão arterial (PA),
ativação da resposta neuro-endócrina, aumentando a resposta dos
quimioreceptores periféricos16,74,80. Essas instabilidades respiratórias e
cardiovasculares são prejudiciais quando os ajustes fisiológicos são
necessários para a vida, assim como durante o exercício dinâmico69,81.
Oscilação ventilatória durante o exercício não é incomum em
pacientes com IC, estando geralmente associado aos estágios clínicos mais
avançados da doença. Sua presença pode ser usada como índice adicional
para se estabelecer um prognóstico29,79.
A VP durante o exercício é definida como uma flutuação cíclica do
minuto final da ventilação em 66% do protocolo de exercício. Sua amplitude
é maior do que 15% dos valores averiguados no repouso. A amplitude das
oscilações ventilatórias aumenta na transição do repouso para exercícios
leves e diminui com os exercícios forçados16,55,80.
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Independente do mecanismo envolvido na gênese da VP e sua
relação com aumento da mortalidade, a simples presença deste processo no
TC, caracteriza uma evolução crítica em pacientes com IC66,69,77,79.

1.4. Teste de Exercício Cardiopulmonar
O TC é um método freqüentemente utilizado para avaliar o grau de
intolerância ao esforço e a capacidade funcional do paciente com IC.
Baseando-se nestas informações, tem sido possível evidenciar a gravidade
e melhor prognóstico do paciente acometido por IC, onde se observam
inúmeras mortes em idosos aparentemente normais82,83.
O TC pode ser realizado em bicicleta ou em esteira ergométrica,
utilizando-se um protocolo adequado, deve ser limitado por sintomas ou
exaustão, atingindo-se o máximo de sua sensibilidade e especificidade
diagnóstica, além de fornecer dados necessários para uma correta
prescrição de atividade.
De todos os sintomas de IC, a tolerância física, constitui-se num
importante fator limitante para estes pacientes, mesmo com medidas
terapêuticas adequadas84. Nos pacientes com IC, a dispnéia e a fadiga
limitam os exercícios, pois estes sintomas se prolongam até na fase de
repouso. Quando comparados com indivíduos normais, eles apresentam
uma baixa tolerância ao exercício físico, acentuada resposta metabólica e
respiratória para mesma intensidade de trabalho, associado às modificações
funcional e estrutural muscular85,86.

INTRODUÇÃO

19

A ergoespirometria computadorizada veio proporcionar um avanço
importante para a mensuração da capacidade física, uma vez que possibilita
avaliar de maneira precisa à capacidade cardiorespiratória e metabólica,
através da medida direta do volume de oxigênio (VO2) e da determinação
dos limiares ventilatórios (limiar anaeróbio (LA) e ponto de compensação
respiratória). Esses limiares fornecem de forma não invasiva e com grande
precisão, as intensidades de exercício em que predominam o metabolismo
aeróbio

e

anaeróbio,

possibilitando

uma

prescrição

adequada

e

individualizada da intensidade do condicionamento físico. No entanto, nos
pacientes com IC, alterações do ritmo respiratório são freqüentemente
observados, mas raramente relatados87,88.
Fatores

pulmonar

e

periférico

da

musculatura

esquelética,

miopatias, podem influenciar o controle ventilatório e circulatório durante o
exercício16,87,89.
Desenhamos, portanto, um estudo transversal enfocando os
pacientes com IC, com o intuito de testar a hipótese de que a VP em vigília
prediz a presença da RCS durante o sono.

2 OBJETIVO
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Testar a hipótese de que a presença de VP observada durante a
vigília prediz a presença da RCS durante o sono em pacientes com IC.

3 CASUÍSTICA E MÉTODOS
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3.1. População estudada
Nós recrutamos pacientes com IC grave, porém estável, da Unidade
Clínica de Cardiopatias Gerais do Instituto do Coração (InCor) do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP). O período de recrutamento foi entre 2001 a 2003. Os critérios de
inclusão foram os seguintes: (1) Fração de ejeção do ventrículo esquerdo
(FEVE) em repouso menor do que 45% determinada pela ecocardiografia,
(2) condições clínicas e terapia medicamentosa estáveis por pelo menos um
mês antes da avaliação, (3) idade entre 18 e 75 anos. Foram excluídos do
estudo pacientes com: doenças neurológicas, pulmonares, renais, músculoesquelética, angina instável,

doença cardíaca valvular

primária ou

diagnóstico prévio de DRS e medicações benzodiazepínicas. O protocolo foi
aprovado pelo Comitê de Ética da nossa Instituição (no 820/01) e o termo de
consentimento livre e esclarecido foi obtido para cada paciente (ANEXO A).
Foram considerados pacientes com IC de ao menos seis meses de
duração de etiologia isquêmica, idiopática ou chagásica, comprovada por:
1º. Ao menos um episódio de edema pulmonar evidenciado por
cardiomegalia e congestão pulmonar na radiografia simples de tórax,
2º. Demonstração de oclusão coronária ou estenose com limitação de fluxo
(>75% de estenose) na angiografia coronariana, ou uma história de infarto
miocárdico documentado. Nos pacientes com cardiopatia chagásica crônica
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o diagnóstico foi realizado por história epidemiológica, presença de
alterações eletrocardiográficas relacionadas à doença de Chagas, seguido
da confirmação sorológica por pelo menos dois dos seguintes exames
laboratoriais: fixação de complemento, imunofluorescência direta e ELISA90.

3.2. Estudo do Sono
A Polissonografia de noite inteira foi realizada com o sistema digital
(Embla Medicare - Flaga hf. Medical Devices, com 17 canais) da Disciplina
de Pneumologia (InCor). As variáveis fisiológicas monitorizadas foram:
eletroencefalograma (EEG) (4 canais: C3-A2, C4-A1, O1-A2, O2-A1);
eletrooculograma (EOG) (2 canais: EOGE-A2, EOGD-A1); eletromiograma
(EMG) (2 canais: músculos submentoniano e tibial anterior) usando
eletrodos de superfície; eletrocardiograma (ECG) (1 canal); sensor de ronco
e sensor de posição. O fluxo aéreo foi detectado por dois canais: termistor
oro-nasal e transdutor de pressão nasal; cintas piezo elétricas registraram o
esforço respiratório do tórax e do abdome; a saturação arterial de oxigênio
(SaO2) e pulso foram registrados com oxímetro de pulso. O exame foi
realizado no Laboratório de Sono da Disciplina de Pneumologia (InCor) por
profissionais capacitados do grupo, durante uma noite. Foram utilizadas
técnicas padronizadas e o sono foi estagiado de acordo com os critérios
padronizados para estudo do sono91 (Figura 1) (Anexo B).
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Lab Sono InCor - HC FMUSP

Figura 1. Montagem dos acessórios no paciente e realização do exame de
polissonografia.

A apnéia foi definida como ausência do fluxo inspiratório por, pelo
menos, 10 segundos associados à queda de, pelo menos, 3 % da SaO2 e ou
despertares92,93. A hipopnéia foi definida por uma significante redução
(>50%) do fluxo aéreo durante 10 segundos ou mais. O índice de apnéiashipopnéias (IAH) foi definido pelo número de apnéias e hipopnéias por hora
de sono93. Nós definimos a presença do DRS, quando o IAH foi acima de 15
eventos por hora, de acordo com estudos prévios49,94. A apnéia obstrutiva foi
definida como a ausência do fluxo aéreo com presença do esforço
respiratório (Figura 2). Apnéia central foi definida como ausência do fluxo
aéreo e ausência do esforço respiratório. A RCS foi definida como a
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presença de pelo menos 3 ciclos consecutivos de ventilação por minuto (VE)
num padrão crescendo e decrescendo interpostos por apnéias centrais ou
hipopnéias93. A presença da RCS foi estabelecida quando pelo menos 80%
dos eventos respiratórios eram de natureza central (Figura 3). A sonolência
excessiva diurna foi avaliada pela Escala de Sonolência de Epworth (ESS)
que é um questionário simples, auto-administrativo, apresentado para
proporcionar uma medição do nível geral de sonolência diurna dos
pacientes. A ESS foi projetada para medir a propensão para o sono de um
modo padronizado simples, com uma escala que cobre toda a faixa de
propensões para o sono, desde a maior até a menor.
Na ESS, avalia-se a chance de cochilar em situações específicas,
com a pontuação de 0 a 3, sendo 0 = nenhuma chance de cochilar; 1 =
pequena chance de cochilar; 2 = moderada chance de cochilar e 3 = alta
chance de cochilar. É baseado em oito situações, a saber: chance de
cochilar sentado e lendo, assistindo televisão, sentado em lugar público
(cinema, igreja, sala de espera), como passageiro de trem, carro ou ônibus
andando uma hora sem parar; deitando-se para descansar à tarde quando
as circunstâncias permitem, sentado e conversando com alguém, sentado
calmamente após o almoço (sem álcool) e finalmente dirigindo um carro
enquanto pára por alguns minutos ao pegar um trânsito intenso. A ESS com
escore até 10 é considerada dentro da normalidade, acima de 10 é
considerada sonolência excessiva diurna 95 (Anexo C).
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Figura 2. Exemplo de um paciente apresentando apnéia obstrutiva do sono.
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Figura 3. Exemplo de um paciente apresentando Respiração de Cheyne-Stokes.

3.3. Medidas em vigília
As mensurações de peso e altura foram feitas imediatamente antes
do início da preparação do registro polissonográfico. A pressão arterial foi
mensurada com o paciente sentado, após pelo menos 10 minutos de
repouso.

3.3.1.Gasometria Sanguínea Arterial
As amostras de sangue arterial foram colhidas cerca de 30 minutos
à uma hora antes do início do registro do sono, enquanto os pacientes
estavam sentados e acordados, em repouso por pelo menos 10 minutos, e
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ar ambiente. As amostras foram analisadas em equipamento Radiometer
ABL 700 Series ®.

3.3.2. Estudo do Exercício
O teste de exercício cardiopulmonar ou ergoespirometria foi
realizado em bicicleta ergométrica, com motor para carga zero real e freio
eletromagnético modelo CardiO2 (Medical Graphics Corporation, Mn, EUA)
utilizando um protocolo de rampa incremental até o limite da tolerância
(Figura 4) (ANEXO D). O procedimento constituiu em registro das variáveis
em três fases consecutivas: repouso três minutos, aquecimento com
pedaladas em carga zero por três minutos e exercício com incremento de
carga linear no tempo (em rampa), tentando assim, atingir a potência
máxima em cerca de dez minutos96.

AR AMBIENTE
INSPIRADO

VOLUME DE AR
EXPIRADO
(VENTILAÇÃO
PULMONAR)

CONCENTRAÇÕES
DE O2 E CO2

Lab TECP - HC FMUSP

Figura 4. Paciente realizando teste de exercício cardiopulmonar.
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As mudanças dos gases pulmonares e variáveis ventilatórias foram
obtidas através dos sinais calibrados derivados de um analisador rápido de
gases associado à pneumotacógrafo (Cardiopulmonary Exercise System
CPX, Medical Graphics Corporation, St. Paul, Minnessota) com válvula
Hans-Rudolf #2600, com 100 ml de espaço morto (Figura 4). As seguintes
variáveis foram monitoradas, respiração a respiração, e expressadas com
uma média móvel de oito expirações: consumo de oxigênio de pico
(VO2pico, ml.min-1); produção de dióxido de carbono pulmonar (VCO2,
ml.min-1); ventilação pulmonar (VE, l.min-1); pressões parciais do final da
expiração de O2 e CO2 (PETO2 e PETCO2, mm-Hg, respectivamente);
frequência cardíaca (FC, bpm) determinada pela medida do intervalo R-R do
eletrocardiograma; saturação não-invasiva de oxigênio (SaO2, %) e pressão
arterial (PA, mm-Hg).
A FC e SaO2 foram medidas por monitor (modelo Vital Signs
Monitor 6100, marca BCI, USA) e também foram apresentadas como média
de 8 expirações.
A pressão arterial foi medida por esfignomanômetro marca Bencton
Dickson, de acordo com o quarto som de Korotkov.
O VO2pico foi comparado com os valores previstos por Hansen,
considerando sexo, idade e estatura do paciente97. A curva de ∆VE/∆VCO2
foi determinada por análise de regressão linear relacionada à fase
submáxima5,73. Antes do início do teste de exercício cardiopulmonar, os
pacientes foram completamente monitorados como descrito acima por dez
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minutos, enquanto sentados em uma cadeira confortável. Este período foi
usado para identificar o padrão respiratório em repouso.

3.3.3. Avaliação da Ventilação Periódica e RCS
Durante a PSG, o padrão respiratório foi registrado por dez minutos
enquanto o paciente ainda estava acordado e na posição supina,
imediatamente antes de apagarem as luzes (Figura 5).

Lab Sono InCor - HC FMUSP

Figura 5. Exemplo de um paciente monitorado em período de 10 minutos repouso
em vigília (posição supina), antes do início do sono.

A presença da RCS nos pacientes monitorados enquanto acordados
durante registro polissonográfico, foi definido usando-se os mesmos critérios
que durante o sono93 (Figura 6).
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Figura 6. Exemplo de um paciente com ventilação periódica em vigília, período de
10 minutos repouso antes do início do sono.

A VP durante estudo cardiopulmonar foi determinada em 2
momentos:
1) em repouso antes do exercício, enquanto paciente permanecia sentado
(10 minutos) (Figura 7A);
2) durante o teste de exercício (Figura 7B).
A presença da VP foi considerada de acordo com critérios descritos
previamente69:
1) Três ou mais oscilações regulares (isto é, discernível claramente do ruído
de fundo);
2) A regularidade foi definida como, o desvio médio no ciclo de 3 ondas
consecutivas (tempo entre 2 nadirs consecutivos) foi dentro dos 20% da
média;

CASUÍSTICA E MÉTODOS

33

3) A amplitude média mínima para a VE foi 5 l (valor pico menos a média
entre os dois nadirs consecutivos).
Para cada condição (sentado antes exercício, durante exercício,
posição supina antes do sono), nós calculamos a sensibilidade (proporção
de pessoas com condição o qual teste positivo) e especificidade (proporção
de pessoas sem condição o qual teste negativo) para determinar a presença
ou ausência de RCS durante o sono.

3.3.4. Ecocardiografia
Imagens ecocardiográficas foram obtidas nos eixo-longo paresternal
e eixo-curto, eixo-longo apical e quatro-câmeras apicais, vistas de acordo
com registros98 por revisor “cego” dos resultados da polissonografia.
Diâmetro atrial esquerdo (DAE), dimensão interna diastólica final ventrículo
esquerdo (DDFVE), dimensão interna sistólica final do ventrículo esquerdo
(DSFVE), espessura septal interventricular (ESIV) e espessura da parede
posterior do ventrículo esquerdo (EPPVE) foram determinados pelas
mensurações modo-M. Em adição, nós obtivemos a fração de ejeção do
ventrículo esquerdo e mensuramos a massa do ventrículo esquerdo. Índice
de massa do VE foi calculado através 0.8 x (1.04[(ESIV + EPPVE +
DDFVE)3 - (DDFVE)3]) + 0.6 g/área de superfície corpórea. Índice de massa
VE>134 g/m2 em homens e >110 g/m2 em mulheres, foram considerados
indicativos para hipertrofia99.
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3.4. Análise Estatística
Todas as análises foram feitas utilizando o programa Sigmastat 2
(Systat software Inc). Para comparações entre os pacientes dos diversos
grupos foram realizados, testes Qui-quadrado, teste exato de Fisher’s, teste
t-Student’s, Anova quando apropriado. Correção de Boferroni foi usado para
comparações múltiplas. Variáveis contínuas com distribuição normal foram
apresentadas como média ± DP. Teste de Mann-Whitney Rank Sum foi
usado em variáveis com distribuição paramétrica e foram apresentadas
como mediana [intervalo interquartil]. Um valor de p < 0,05 foi considerado
significante.

4 RESULTADOS
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Um total de 47 pacientes foi inicialmente recrutado para o protocolo.
Cinco pacientes foram excluídos por falta de coordenação motora na
bicicleta ergométrica durante o exercício. Portanto, o grupo final para o
estudo foi compreendido de 42 pacientes (28 homens e 14 mulheres). Todos
os pacientes foram submetidos a todas as avaliações, exceto 8 pacientes
que não realizaram monitoração respiratória em repouso antes do exercício
com bicicleta ergométrica, devido a problemas técnicos, por exemplo,
quebra da bicicleta ergométrica, quebra da célula de O2, dentre outros. Um
paciente se recusou a fazer o teste de gasometria arterial sanguínea. A PSG
dividiu os pacientes em grupo sem distúrbio respiratório de sono (n=22),
respiração de Cheyne-Stokes (n=11) e apnéia obstrutiva do sono (n=9). As
características demográficas e clínicas dos pacientes estudados segundo
padrão respiratório durante o sono, estão resumidas na Tabela 1.

RESULTADOS

37

Tabela 1 - Dados demográficos e clínicos dos pacientes estudados segundo
o padrão respiratório durante o sono
Grupo total sem DRS

RCS

AOS
P

(n=42)

(n=22)

(n=11)

(n=9)

Idade, anos

62 ± 9

61 ± 9

63 ± 8

62 ± 9

NS

Masculino (%)

67

59

82

67

NS

IMC, kg/m2

26,2 ± 4,4

25,7 ± 4,1

26,9 ± 5,3

26,3 ± 4,5

NS

PAS, mmHg

125 ± 22

125 ± 22

119 ± 20

136 ± 25

NS

PAD, mmHg

78 ± 14

78 ± 13

77 ± 13

81 ± 17

NS

FEVE, %

35 ± 6

35 ± 6

35 ± 6

37 ± 7

NS

Etiologia da Insuficiência Cardíaca, n
Isq / Idiop/ Hiper /
1/ 9/15/1

0 / 9 / 7/ 1

1/3/4/0

0/3/4/0

NS

Alco
Classe funcional, NYHA, n (%)
I-II

35 (83)

21 (96)

7 (64) *

7 (78)

0,03

III-IV

7 (17)

1 (5)

4 (36) *

2 (22)

0,03

sem DRS= sem distúrbio respiratório do sono, RCS= respiração de Cheyne-Stokes, AOS=
apnéia obstrutiva do sono, IMC= índice de massa corpórea, PAS= pressão arterial sistólica,
PAD= pressão arterial diastólica, FEVE= fração de ejeção do ventrículo esquerdo, Isq=
isquemia, Idiop= idiopática, Hiper= hipertensiva, Alço= alcoólica, * P<0,05 vs. sem DRS.

Não houve diferenças significativas entre os pacientes sem DRS,
RCS e AOS em relação à idade, sexo, índice de massa corpórea (IMC),
pressões sanguíneas, fração de ejeção do VE, etiologia da IC. O grupo RCS
apresentou um aumento proporcional de classes funcionais I-II e III-IV de
NYHA em comparação com grupo sem DRS (p=0,03). A terapia
medicamentosa e dados laboratoriais estão descritos na Tabela 2.
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Tabela 2 - Terapia medicamentosa e dados laboratoriais dos pacientes estudados
Grupo total

sem DRS

RCS

AOS

(n=42)

(n=22)

(n=11)

(n=9)

P
Medicações
Inibidores da ECA,
32 (76)

15 (68)

9 (82)

8 (89)

NS

4 (10)

3 (14)

0 (0)

1 (11)

NS

25 (60)

15 (68)

3 (27)

7 (78)

0,04

26 (62)

13 (59)

5 (45)

5 (56)

NS

14 (33)

10 (45)

2 (18)

2 (22)

NS

30 (71)

15 (68)

9 (82)

6 (67)

NS

n (%)
BRA,
N (%)
Espironolactona,
n (%)
Furosemida,
n (%)
Beta-bloq.,
n (%)
Digoxina,
N (%)
Gasometria arterial sanguínea em vigília
pH

7,42 [74,0-7,43] 7,41 [7,38-7,42] 7,43 [7,36-7,44] 7,42 [7,41-7,45] NS

PaCO2, mmHg

38,0 [33,3-41,0] 41,0 [34,8-41,3] 34,0 [30,1-38,0] 37,0 [31,2-39,0] NS

PaO2, mmHg

77,0 [72,0-85,0] 76,0 [70,3-79,0] 75,0 [46,0-86,0] 81,0 [75,6-88,0] NS

sem DRS= sem distúrbio respiratório do sono, RCS= respiração de Cheyne-Stokes, AOS=
apnéia obstrutiva do sono, ECA= enzima conversora de angiotensina, BRA= bloqueador do
receptor de angiotensina II, Beta-bloq.= beta-bloqueadores, pH= pH arterial, PaCO2=
pressão arterial de dióxido de carbono sanguíneo, PaO2= Pressão arterial do oxigênio
sanguíneo.

O uso de espironolactona foi estatisticamente significativo entre os
grupos (p=0,04). Não houve diferença significativa entre os pacientes sem
DRS, RCS, AOS em relação à gasometria sanguínea arterial.
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As características polissonográficas dos pacientes de acordo com a
presença dos DRS estão descritas na Tabela 3.

Tabela 3 - Características polissonográficas dos pacientes estudados
Grupo total

sem DRS

RCS

AOS

(n=42)

(n=22)

(n=11)

(n=9)

338 [282-370]

338 [239-377]

292 [251-374]

NS

P
TTS, min

335 [280-373]

Efic. sono, %

78 [66-88]

82 [68-91]

73 [54-85]

75 [62-87]

NS

S1, %

6 [4-12]

5 [4-10]

12 [5-17]

6 [4-6]

NS

S2, %

54 ± 15

55 ± 16

54 ± 14

51 ± 13

NS

S3-4, %

11 ± 9

13 ± 9

8±8

11 ± 10

NS

REM, %

11 ± 7

11 ± 7

12 ± 8

9±6

NS

IAH, eventos/h 13,4 [7,1-35,0] 7,9 [2,2-11,9] 39,7 [34,9-49,7]
IAC, eventos/h

0,0 [0,0-1,0]

0,0 [0,0-0,0]

#

IAO, eventos/h

0,0 [0,0-1,0]

0,0 [0,0-0,4]

#

17,0 [2,3-32,0]
0,0 [0,0-0,0]

#

*

*

24,2 [18,4-34,8] <0,001
0,0 [0,0-0,2]

#

4,4 [0,3-8,5]

<0,001
0,004

sem DRS= sem distúrbio respiratório do sono, RCS= respiração de Cheyne-Stokes, AOS=
apnéia obstrutiva do sono, TTS= tempo total de sono, Efic. sono= eficiência do sono, S1=
estágio de sono 1, S2= estágio de sono 2, S3-4= estágios de sono 3 e 4 (sono de ondas
lentas), REM = sono REM, IAH= índice de apnéia-hipopnéia, IAC= índice de apnéia central,
IAO= índice de apnéia obstrutiva, * P<0,001 vs. sem DRS; # P<0,05 vs. RCS.

Não apresentaram diferenças significativas entre os grupos sem
DRS, RCS e AOS, em relação ao tempo total de sono, eficiência de sono e
estágios de sono. Como esperado, os pacientes com DRS apresentaram
significativamente maior IAH, quando comparado com grupo sem DRS
(p<0,001).
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Tabela 4 - Distribuição da saturação do oxigênio, sonolência excessiva diurna e
posições durante o sono
Grupo total sem DRS

RCS

AOS
P

(n=42)

(n=22)

(n=11)

(n=9)

SaO2 média durante sono, %

93 ± 3

93 ± 3

93 ± 2

92 ± 4

NS

SaO2 mínima durante sono, %

83 ± 6

85 ± 6

83 ± 5

82 ± 7

NS

TTS com SaO2 < 90%, %

2 [0-27]

1 [0-9]

14 [1-35]

2 [0-36]

NS

ESS

10 ± 6

9±6

11 ± 6

11 ± 5

NS

Posições
% TTS em Esquerda, %

0 [0-13]

2 [0-25]

0 [0-12]

0 [0-3]

NS

% TTS em Prona, %

0 [0-1]

0 [0-1]

0 [0-1]

0 [0-1]

NS

% TTS em Direita, %

23,6 ± 25,7 27,4 ± 20,7 28,7 ± 35,9 11,3 ± 19,1

NS

% TTS em Supina, %

36,3 ± 32,0 33,0 ± 28,7 28,9 ± 26,8 57,0 ± 41,3

NS

sem DRS= sem distúrbio respiratório do sono, RCS= respiração de Cheyne-Stokes, AOS=
apnéia obstrutiva do sono, SaO2= saturação de oxigênio, TTS= tempo total de sono, ESS=
escala de sonolência de Epworth.

Os grupos sem DRS, RCS e AOS não tiveram diferenças
significativas em relação às SaO2 média, basal e mínima assim como tempo
total de sono com SaO2<90%, média de tempo dormindo na posição supina,
esquerda ou direita e sintomas de sonolência excessiva diurna, sumarizados
na Tabela 4.
Um exemplo representativo de um paciente apresentando VP em
repouso enquanto sentado no ciclo ergômetro por 10 minutos antes do
exercício e durante o teste de exercício padrão (que inclui os 3 minutos em
repouso

antes

respectivamente.

do

exercício)

é

mostrado

na

(Figura

7A

e

7B)
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Tempo (min)
Figura 7A. Exemplo de um paciente com ventilação periódica em repouso antes do
exercício enquanto sentado (10 minutos). O diagnóstico da ventilação periódica foi baseado
na presença de freqüência (pelo menos 3 ciclos), regularidade (padrão de desvio entre três
ciclos consecutivos de onda [λ] entre 20% da média das três), e amplitude (amplitude
mínimas (h) de 5 l.min-1) oscilações de ventilação por minuto.

REPOUSO

EXERCÍCIO

RECUPERAÇÃO

Tempo (min)

Figura 7B. Exemplo de um paciente com ventilação periódica relatada no exercício.
O diagnóstico da ventilação periódica foi baseado na presença de freqüência (pelo
menos 3 ciclos), regularidade (padrão de desvio entre três ciclos consecutivos de
onda [λ] entre 20% da média das três), e amplitude (amplitude mínimas [h] de 5
l.min-1) oscilações de ventilação por minuto.
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A duração da oscilação da VP durante exercício foi (mediana [2575%]) 55 [24-62] segundos e a amplitude foi 9,3 [2,7-17,0] litros. A Tabela 5
mostra os parâmetros de exercício e ecocardiográficos de acordo com as
características de sono.

Tabela 5 - Parâmetros do exercício e ecocardiográficos dos pacientes estudados
Grupo total sem DRS

RCS

AOS

(n=11)

(n=9)

Variáveis

P
(n=42)

(n=22)
Exercício

VO2 pico

55,3 ± 19,0

56,0 ± 19,1

47,4 ± 15,4

64,0 ± 20,0

NS

13,4 ± 5,0

14,0 ± 5,0

11,2 ± 3,5

16,0 ± 7,0

NS

38,1 ± 5,2

39,0 ± 5,0 *

34,4 ± 6,0

40,6 ± 2,2 *

<0,05

38,0 ± 13,0

34,0 ± 10,0

47,8 ± 15,1†

34,0 ± 10,4

<0,05

44,0 ± 5,6

44,3 ± 5,0

NS

(% pred)
VO2 pico
(ml.min-1.kg-1)
PETCO2 em repouso
(mmHg)
Curva ∆VE/∆VCO2

Ecocardiograma
Diâmetro átrio esquerdo
46,0 ± 15,0

47,4 ± 7,2

(mm)
PSIV (cm)

0,9 [0,8-0,9] 0,9 [0,8-1,0] 0,9 [0,8-0,9] 0,8 [0,7-1,0]

NS

PPVE (cm)

0,9 ± 0,1

0,9 ± 0,1

0,8 ± 0,1

0,9 ± 0,1

NS

DDFVE (cm)

7,2 ± 0,9

7,1 ± 0,9

7,4 ± 0,9

7,0 ± 0,8

NS

DSFVE (cm)

6,2 ± 0,9

6,1 ± 0,9

6,0 ± 2,2

6,0 ± 0,8

NS

Índice massa VE (g/m2)

110,9 ± 24,5 117,3 ± 27,4 102,6 ± 14,9 106,8 ± 25,5

NS

sem DRS= sem distúrbio respiratório do sono, RCS= respiração de Cheyne-Stokes, AOS=
apnéia obstrutiva do sono, VO2pico= consumo de oxigênio de pico, PETCO2= pressão
parcial do final da expiração de dióxido de carbono, ∆VE/∆VCO2= curva relação da
ventilação pela produção de dióxido de carbono, PSIV= parede septal interventricular,
PPVE= parede posterior do ventrículo esquerdo, DDFVE= dimensão interna diastólica final
ventrículo esquerdo, DSFVE= dimensão interna sistólica final ventrículo esquerdo, VE=
ventrículo esquerdo, * P<0,05 vs. RCS; † P<0,05 vs. sem DRS.
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aos

parâmetros ecocardiográficos entre os grupos sem DRS, RCS e AOS.
Embora os VO2 picos dos 3 grupos foram similares, PETCO2 em repouso foi
significativamente menor no grupo RCS quando comparado com os grupos
sem DRS e AOS (p<0,05). A curva da relação ∆VE/∆VCO2 foi maior no
grupo RCS (P<0,05) (Tabela 5).
O número de pacientes que apresentaram VP em vigília foi 15
(36%) durante posição supina (antes sono), 8 (19%) sentado (antes
exercício) e 13 (31%) durante exercício. A (Figura 8) sumariza a presença de
instabilidade respiratória de todos os pacientes durante sono, repouso (antes
sono e antes do exercício) e durante exercício.
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RESPIRAÇÃO ESTÁVEL (VIGÍLIA E SONO)

18 (43%)
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INSTABILIDADE RESPIRATÓRIA

24 (54%)

VP REPOUSO
RCS
AOS
1

7
VP EXERCÍCIO

Figura 8. Distribuição dos pacientes com ou sem distúrbio respiratório de sono, de
acordo com a presença de ventilação periódica, esta figura sumariza a presença de
instabilidade respiratória de todos os pacientes durante sono, repouso (antes sono
e antes exercício) e durante exercício.
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DISTRIBUIÇÃO VENTILAÇÃO PERIÓDICA VIGÍLIA

*91 91*

100

VP acordado

90

VP antes sono

82

VP antes exercício
VP durante exercício

80
% PACIENTES

70
60

56

50
40
30
20

18

18

22
17

14

11

11

10
0,5

sem DRS

RCS

AOS

LEGENDA: * P<0,001, VP acordado vs. sem DRS e AOS. Alguns pacientes apresentaram ventilação
periódica enquanto acordado em mais de uma situação. A presença da VP antes do exercício não foi
avaliada em 8 pacientes (4 pacientes do grupo sem DRS, 2 pacientes RCS e 2 pacientes AOS).

Figura 9. Distribuição da VP sobre os pacientes estudados.

Pacientes com RCS apresentaram um aumento da freqüência de
VP em vigília quando comparado com os pacientes dos grupos sem DRS e
AOS (p<0,001) (Figura 9). A ventilação periódica antes do sono, antes e
durante o exercício também são mostrados na (Figura 9). A sensibilidade e
especificidade para a presença de VP enquanto sentado (antes do exercício)
para predizer a presença da RCS foram 56 [22,7-84,7%] e 88 [67,7-97,0%],
91 [57,1-99,5%] e 84 [65,5-94,0%] enquanto na posição supina (antes do
sono) e 91 [57,1-99,5%] e 84 [65,5-94,0%] quando a presença de qualquer
uma das formas de VP enquanto acordado (sentado e em posição supina)
foram combinados. Quando as 3 situações de VP em repouso, sono e
exercício e os grupos AOS e sem DRS, foram combinados em grupo
simples, a sensibilidade e especificidade para VP predizer RCS, foi 91 [57,199,5%] e 81 [62,0-92,0%].
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Até onde conhecemos, este é o primeiro estudo de monitoração do
padrão respiratório em pacientes com IC em diferentes situações, incluindo
posição sentado antes do exercício e durante o exercício, na posição supina
antes do sono e durante o sono. Nosso trabalho confirma estudos prévios de
que:
(1) A presença da VP durante a vigília esta associada com a presença da
RCS durante a noite70,71,100.
(2) VP durante exercício está associada com uma maior inclinação da curva
de relação ∆VE/∆VCO2 durante o exercício e baixo PETCO2 em
repouso70,71,101.

Entretanto,

estes

estudos

prévios

não

realizaram

polissonografia e não foi esclarecido se a RCS monitorada durante a noite
estava presente, enquanto o paciente estava acordado ou dormindo. Além
disso, estes estudos excluíam uma significante proporção de pacientes com
IC que apresentavam AOS. Portanto, nós contribuímos com a literatura
mostrando que VP em vigília é um bom preditor para RCS. Em contraste da
RCS, AOS não está associada com VP durante o dia.
Pacientes com IC apresentam DRS, incluindo RCS 40 a 70%14,101,
AOS 27 a 30%46. Assim a freqüência de 29% e 19% de RCS e AOS
encontrados em nosso estudo é consistente com a literatura. Pacientes com
IC e RCS têm uma alta resposta dos quimioreceptores central e
periférico54,59. Elevada

resposta

do

quimioreceptor

(ganho)

poderia
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desestabilizar o controle do sistema respiratório pelo aumento da tendência
a hiperventilação, ambos promovidos por hipocapnia prévia e também
descompensação ventilatória. A hiperventilação leva a queda da PaCO2
abaixo do limiar da apnéia, predispondo ao desenvolvimento de apnéias
centrais9,81. Instabilidade respiratória e RCS são mais predispostas a
ocorrerem durante o sono, quando o sistema respiratório se torna mais
dependente do sistema metabólico. O sistema respiratório é mais estável
enquanto na vigília, porque há outros sistemas controlando a resposta
respiratória mantendo a estimulação. Porém, os mecanismos que originam a
instabilidade respiratória estão presentes em ambos acordado ou dormindo.
Nossos resultados são consistentes com os vistos na literatura e nós
mostramos que VP (especialmente enquanto na posição supina) se
correlaciona com RCS durante o sono. As razões de hiperventilação nos
pacientes com IC não estão completamente esclarecidas. Uma hipótese é
que a congestão pulmonar é o gatilho para a hiperventilação pelos estímulos
nos receptores irritantes pulmonares vagal48. A posição supina pode tornar o
sistema respiratório mais instável devido ao aumento do retorno venoso para
o coração e conseqüentemente congestão pulmonar em pacientes com
IC65,73,102,103.
Estudos mostram que as utilizações de medicações que influenciam
o sistema cardiovascular podem interferir na qualidade do sono. Segundo
Corrà et al, o uso de betabloqueadores, carvedilol e espironolactona
interferem diminuindo o índice de mortalidade em pacientes com apnéia
central do sono70. Entretanto, outros autores referem que o uso de beta-
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bloqueadores pode levar a redução de sono de ondas lentas, assim como o
uso de atenolol gera diminuição de porcentagem de sono REM104. Estes
dados também foram observados no nosso estudo, apesar dos resultados
entre os grupos não apresentarem diferenças significativas.
Para praticidade, nosso estudo reforça a idéia de que a RCS pode
ser facilmente e economicamente predita pela detecção da VP em vigília.
Isto poderia ter implicações consideráveis na avaliação dos DRS em
pacientes com IC, uma vez que o uso da polissonografia em larga escala é
cara e não pode ser empregada na avaliação em grandes populações de
pacientes com IC71. A identificação da VP em vigília pode alertar os médicos
para a necessidade de intensificar a terapia na IC66.
Nosso estudo tem alguns pontos fortes e limitações. O maior ponto
forte é a disponibilidade dos dados polissonográficos, considerado o padrão
ouro para o diagnóstico dos DRS. A ausência de dados polissonográficos
nos estudos anteriores, não exclui a possibilidade da VP imediatamente
antes do sono. Apesar de mostrarmos que a monitoração respiratória
durante a vigília prediz a RCS, isto não pode ser empregado para detectar
AOS, que é altamente prevalente entre pacientes com IC. As limitações são:
1) o tamanho da amostra é relativamente modesto, limitando a interpretação
de resultados negativos,
2) poucos pacientes faziam uso de beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores
aumentam a sobrevida dos pacientes com IC, mas as evidências sobre o
impacto dos beta-bloqueadores na RCS são escassas105. Em adição, não
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houve diferenças entre os grupos com IC em relação à porcentagem de
pacientes em uso de beta-bloqueadores,
3) não registramos o padrão respiratório dos pacientes em posição sentada
antes do sono e nem deitada antes do exercício.
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A VP durante a vigília prediz com uma boa sensibilidade a presença
de RCS durante o sono. Em contraste, AOS não está associada com VP.
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ANEXOS

ANEXOS

ANEXO A
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU
RESPONSÁVEL LEGAL

1. NOME DO PACIENTE: .................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ................................... SEXO: M F
DATA NASCIMENTO: ........../........../..........
ENDEREÇO: ........................................................................ Nº: ....................
APTO.: ............ BAIRRO: ................................. CIDADE: ..............................
CEP: ............................ TELEFONE: DDD (..........) ........................................
2. RESPONSÁVEL LEGAL: ..............................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc.): ...................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ................................... SEXO: M F
DATA NASCIMENTO: ........../........../..........
ENDEREÇO: .......................................................................... Nº: ..................
APTO.: ............ BAIRRO: ................................. CIDADE: ..............................
CEP: ............................ TELEFONE: DDD (..........) ........................................
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:
PESQUISADOR:
CARGO/FUNÇÃO:

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº:

UNIDADE DO HCFMUSP:
AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO

RISCO MÍNIMO

RISCO BAIXO

RISCO MAIOR

X

RISCO MÉDIO

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo)
DURAÇÃO DA PESQUISA:

ANEXOS

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE
OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA,
CONSIGNANDO:
1. justificativa e os objetivos da pesquisa; 2. procedimentos que serão
utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que
são experimentais; 3. desconfortos e riscos esperados; 4. benefícios que
poderão ser obtidos; 5. procedimentos alternativos que possam ser
vantajosos para o indivíduo.

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA:

1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e
benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas.
2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de
participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência.
3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.
4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde,
decorrentes da pesquisa.
5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa.

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA
CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES
ADVERSAS
VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

VII . CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente
Protocolo de Pesquisa.
São Paulo,

de

de 200

assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

.

assinatura do pesquisador
(carimbo ou nome legível)

ANEXOS

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
(Resolução Conselho Nacional de Saúde 196, de 10 outubro 1996)
1. Este termo conterá o registro das informações que o pesquisador
fornecerá ao sujeito da pesquisa, em linguagem clara e accessível,
evitando-se vocábulos técnicos não compatíveis com o grau de
conhecimento do interlocutor.
2. A avaliação do grau de risco deve ser minuciosa, levando em conta
qualquer possibilidade de intervenção e de dano à integridade física do
sujeito da pesquisa.
3. O formulário poderá ser preenchido em letra de forma legível, datilografia
ou meios eletrônicos.
4. Este termo deverá ser elaborado em duas vias, ficando uma via em poder
do paciente ou seu representante legal e outra deverá ser juntada ao
prontuário do paciente.
5. A via do Termo de Consentimento Pós-Informação submetida à análise da
Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa -CAPPesq
deverá ser idêntica àquela que será fornecida ao sujeito da pesquisa.
Pesquisadora:
ADELAIDE CRSITINA DE FIGUEIREDO
Rua: Dr Rodrigues do Lago, 170 CEP:18602-350
Fone: (14) 38822778
e-mail: ac.figueiredosp@uol.com.br

Orientador:
GERALDO LORENZI-FILHO
Depto. Pneumologia
Hospital Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo
Fone: (11) 30643567
e-mail: geraldo.lorenzi@incor.usp.br

ANEXOS

ANEXO B
Protocolo de Polissonografia Laboratório do Sono InCorFMUSP

LABORATÓRIO DO SONO
Disciplina de Pneumologia – InCor – HC – FMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44
São Paulo – SP – Cep: 05403-000

POLISSONOGRAFIA
Descrição de Exame Polissonográfico
A/O paciente ______________________________, _____ anos, foi
monitorada com o equipamento EMBLA a partir das _____ horas e _____
minutos do dia ___/___ sendo utilizados os seguintes parâmetros
eletrofisiológicos: EEG (C3-A2, C4-A1, O1-A2, O2-A1), EOG (2 canais), EMG
submentoniano e tibial anterior, sensor de ronco, fluxo aéreo (1 canal)
medido por cânula de pressão nasal, cintas torácica e abdominais de padrão
Xtrace, detector de posição, saturação do oxigênio e pulso.
O tempo total de registro foi de _____ minutos e o tempo total de
sono foi de _____ minutos, com uma eficiência do sono de _____ %. A
distribuição do sono mostrou: _____ % de estágio 1, _____ % de estágio 2,
_____ % de estágio 3, _____ % de estágio 4 e _____ % de sono REM. A
latência para o sono foi de _____ minutos e a latência para o sono REM
de _____ minutos, contada a partir do início do sono. O sono foi fragmentado

ANEXOS

por _____ micro-despertares e _____ despertares completos (com
duração maior que _____ segundos). Durante o sono ocorreram _____
apnéias e hipopnéias, perfazendo um índice de _____ eventos/hora; a
maioria dos eventos ocorreu na primeira metade da noite; a duração média
dos eventos foi de _____ segundos, sendo o mais longo de _____. Os
eventos respiratórios eram em sua maioria obstrutiva. A saturação do
oxigênio (SaO2) acordado foi _____ % e a mínima dormindo foi de _____ %.
CONCLUSÃO:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Dr. Geraldo Lorenzi-Filho
CRM 52063

Dr
CRM
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ANEXO C
ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH
(Quantifica grau de sonolência)

0 - nenhuma chance de cochilar
1 - pequena chance de cochilar
2 - moderada chance de cochilar
3 - alta chance de cochilar
SITUAÇÃO
Sentado e lendo

0

1

2

3

Assistindo TV

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Sentado e conversando com alguém

0

1

2

3

Sentado calmamente após o almoço (sem álcool)

0

1

2

3

0

1

2

3

Sentado em lugar público
(cinema, igreja, sala de espera)
Como passageiro de trem, carro ou ônibus,
andando uma hora sem parar
Deitando-se para descansar à tarde,
quando as circunstâncias permitem

Dirigindo um carro, enquanto pára por alguns minutos
ao pegar um trânsito intenso
Resultados:
até 10 = normal;

>10 = sonolência excessiva diurna.

ANEXOS

ANEXO D
Protocolo de Exercício Laboratório de Avaliação Funcional Pulmonar
InCorFMUSP

LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL PULMONAR
Disciplina de Pneumologia – InCor – HC – FMUSP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44
São Paulo – SP – Cep: 05403-000

TESTE DE ESFORÇO CARDIOPULMONAR
Descrição do exame
Nome:
Idade:

RG:
Data:

ID:

INTERPRETAÇÃO:
Teste realizado em bicicleta ergométrica com protocolo em rampa de 10 W/min.
Exame interrompido por hipertensão arterial. Sim ( ) Não ( )
Potência máxima atingida com gravelimitação (_____ % pred).
-1
-1
Consumo máximo de O2 (VO2) com moderada diminuição (___ % pred; ___ ml.kg .min ).

Freq. Cardíaca máx. predita atingida (___ % pred), sugere reserva cronotrópica ______.
Saturação de O2 em repouso normal (___ %) e em esforço normal (___ %).
Espaço-morto em repouso ______ e em exercício ______.
Pressão arterial _____ em repouso e _____ em exercício.
Eletrocardiograma ______ alterações significativas de segmento ST ao esforço.
Obs:_______________________________________________________________________

CONCLUSÃO:
*
*

