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RESUMO 

Carvalho AC. Impacto da etiologia da cardiopatia nos distúrbios 

respiratórios do sono: comparação entre pacientes com valvopatias 

versus insuficiência cardíaca com disfunção sistólica. [Tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2010. 

Introdução: A apnéia central do sono e a apnéia obstrutiva do sono (ACS e 

AOS, respectivamente) são comuns em pacientes com insuficiência cardíaca 

com disfunção sistólica (ICC). No entanto, vários fatores que levam a 

instabilidade respiratória incluindo baixo débito cardíaco, congestão pulmonar e 

hipocapnia coexistem nestes pacientes. Pacientes com valvopatias (VAL) com 

alta pressão de capilar pulmonar (PCP) e com fração de ejeção (FE) de 

ventrículo esquerdo normal representam um modelo adequado para elucidar a 

gênese da apnéia do sono. Objetivos: Comparar as características dos 

distúrbios respiratórios do sono em pacientes com VAL e pacientes com ICC. 

Métodos: Pacientes com VAL com PCP > 12 mmHg e pacientes com ICC 

foram avaliados por, gasometria arterial, ecocardiograma e polissonografia. 

Resultados: Pacientes com VAL (n=17, PCP 24 ± 9 mmHg e FE 61 ± 6 %) e 

ICC (n=17, FE 31 ± 10 %) eram semelhantes quanto as características 

demográficas e gases arteriais (idade: 46 ± 10 versus 47 ± 9, sexo feminino: 11 

em ambos os grupos, índice de massa corporal: 26 ± 5 vs 26 ± 6 Kg/m2, PaCO2: 

34 ± 3 vs 35 ± 4 mmHg, respectivamente). Pacientes com VAL apresentaram 



índice de apnéia-hipopnéia (IAH) significativamente menor do que pacientes 

com ICC (10 ± 8 e 26 ± 25 eventos/hora, p=0,0179) e uma menor prevalência 

de apnéia do sono (IAH > 15 eventos/hora, 29% e 53%, p=0,0009). Dentre os 

pacientes com apnéia do sono, os pacientes com VAL apresentaram 

predominantemente AOS (60%) enquanto os pacientes com ICC apresentaram 

predominantemente ACS (89%, p < 0,0001). Conclusões: Pacientes com VAL 

e alta PCP e FE normal apresentam apnéia do sono menos grave e com 

excesso de eventos de origem obstrutiva quando comparados com pacientes 

com ICC. Congestão pulmonar e hipocapnia não explicam completamente a 

presença de ACS em pacientes com doenças cardíacas. 

Descritores: 1.Transtornos do sono 2.Respiração de Cheyne-Stokes 

3.Doenças das valvas cardíacas 



 

SUMMARY 

 

Carvalho AC. Impact of etiology of cardiopathy on sleep disordered 

breathing: comparison between patients with valve diseases and systolic 

congestive heart failure. [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2010. 

Introduction: Central and obstructive sleep apnea (CSA and OSA, respectively) 

are common in patients with systolic congestive heart failure (ICC). However, 

several factors leading to respiratory instability, including low cardiac output, 

pulmonary congestion and hypocapnia co-exist in these patients. Patients with 

valvular heart disease (VAL) with high pulmonary capillary wedge pressure 

(PCWP) but normal resting left ventricular ejection fraction (LVEF) may provide 

insights into the genesis of sleep apnea. Objectives: Compare sleep disordered 

breathing characteristics in patients with VAL and patients with ICC. Methods: 

Patients with VAL and PCWP > 12 mmHg and ICC were evaluated by awake 

arterial blood gas analysis, echocardiogram and overnight polysomnography. 

Results: Patients with VAL (n=17, PCP=24 ± 9 mmHg and LVEF=61 ± 6 %) and 

ICC (n=17, LVEF=31 ± 10 %) were similar for demographics and blood gases 

(age: 46 ± 10 vs 47 ± 9, females: 11 in both groups, body mass index: 26 ± 5 

Kg/m2 vs 26 ± 6, PaCO2: 34 ± 3 vs 35 ± 4 mmHg, respectively). Patients with 

VAL as compared to patients with ICC presented significantly lower apnea-



hypopnea index (10 ± 8 vs 26 ± 25 events/hour, p=0.0179), a lower prevalence 

of sleep apnea (apnea-hypopnea index > 15 events/hour) 29% vs 53%, 

p=0.0009, and among patients with sleep apnea the nature was predominantly 

OSA (60%) while patients with ICC had predominantly CSA (89%, p < 0.0001). 

Conclusion: Patients with VAL and high PCWP had a less severe sleep apnea 

and an excess of obstructive events when compared to patients ICC. Pulmonary 

congestion and hypocapnia do not completely explain CSA in patients with heart 

diseases. 

 

Descriptors: 1.Sleep disorders 2.Cheyne-Stokes respiration 3.Heart valve 

diseases  
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 O presente trabalho aborda as características do sono em um grupo 

de pacientes com valvopatias que possuem características peculiares que 

podem auxiliar na elucidação da gênese dos distúrbios respiratórios do sono 

(DRS). Comparamos as características dos DRS dos pacientes com 

valvopatias com um grupo de pacientes com insuficiência cardíaca com 

disfunção sistólica cuja prevalência dos DRS já é bem conhecida. 

 A introdução abaixo aborda tópicos que julgamos importantes para o 

contexto deste trabalho. 

  

 1.1. Insuficiência cardíaca 

 A insuficiência cardíaca (IC) é considerada uma síndrome de variadas 

causas e diferentes manifestações. Tal síndrome representa uma desordem 

estrutural e funcional do coração e 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 

organismo.1 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 sobrevida.2 
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  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 cardiovasculares.3 

 Considera-se que a IC representa a via final comum de evolução das 

diferentes lesões cardíacas. O desenvolvimento dos sintomas geralmente é 

gradual e caracterizam-se por dispnéia aos esforços, fadiga, edema 

periférico e hepatomegalia.2 

 A incidência e a prevalência de IC aumentam conforme a população 

envelhece,1 atingindo altos níveis de mortalidade com risco de vida e morte 

de 5 a 10 % em pacientes oligossintomáticos e 30 a 50 % nos casos mais 

avançados de doença.3 Aproximadamente 1% da população em países 

desenvolvidos apresenta IC, chegando a 10% entre pacientes acima de 70 

anos de idade.4 Cerca de 50% dos pacientes com IC apresentam fração de 

ejeção abaixo de 40%, caracterizando a IC com disfunção sistólica.5 Dentre 

as causas mais freqüentes da IC com disfunção sistólica estão a doença 

arterial coronariana (em até 2/3 dos casos) e a miocardiopatia dilatada, de 

origem genética, viral, alcoólica ou pelo uso de drogas.5 

 

 1.2. Valvopatias 

  As doenças valvares cardíacas são ainda um grande problema 

epidemiológico em países do terceiro mundo e representam um modelo 

importante de estudo da IC.6 As valvopatias representam 10-20% de todos 

os procedimentos cirúrgicos cardíacos nos Estados Unidos.7 Podem ser 
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originadas primariamente por uma lesão valvar do tipo congênita, ou por 

comprometimento reumático valvar ou secundariamente a uma doença 

estrutural do ventrículo esquerdo, por exemplo, miocardiopatia dilatada.6 

 A principal causa da estenose mitral é a febre reumática. Além disso, 

o envolvimento reumático está presente em 99% das valvas mitrais no 

momento da sua substituição. Dois terços de todos os pacientes com 

estenose mitral reumática são mulheres.7 Quando a abertura da valva mitral 

reduz-se a 1cm2, a estenose é considerada crítica e um gradiente de 

pressão atrioventricular esquerdo de 20 mmHg é necessário para manter o 

débito cardíaco em repouso. A pressão de átrio esquerdo aumentada eleva 

as pressões venosa e de capilar pulmonar provocando dispnéia inicialmente 

aos esforços.7 Os pacientes com estenose mitral grave apresentam 

elevação da pressão arterial pulmonar mesmo em repouso e elevações 

maiores da pressão arterial pulmonar representam resistência ao 

esvaziamento do ventrículo direito, ocasionando IC direita. Em 

aproximadamente 85% dos pacientes com estenose mitral o volume 

diastólico final está dentro dos limites normais e em cerca de ¼ destes 

pacientes, a fração de ejeção está abaixo do normal.7  

 As principais causas de insuficiência mitral incluem doença reumática, 

endocardite infecciosa, doença vascular do colágeno, cardiomiopatia e 

doença cardíaca isquêmica. Na insuficiência mitral, a resistência ao 

esvaziamento ventricular está reduzida. Quase metade do volume 

regurgitante é ejetada no átrio esquerdo antes da abertura da valva aórtica. 

O ventrículo esquerdo inicialmente compensa o desenvolvimento de 
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insuficiência mitral em parte pelo aumento da pré-carga. No entanto, quando 

a regurgitação é crônica e mais grave, o volume diastólico final do ventrículo 

esquerdo aumenta e o volume sistólico final retorna ao normal, o que 

cronicamente leva a uma hipertrofia de sobrecarga de volume. 

Posteriormente esta sobrecarga leva a uma descompensação miocárdica 

com aumento do volume sistólico final, da pós-carga e pré-carga com 

declínio da fração de ejeção e do volume sistólico.7  

 Há também a estenose aórtica, esta se caracteriza por obstrução ao 

fluxo de saída do ventrículo esquerdo podendo estar localizada também na 

região supravalvar ou subvalvar. A estenose aórtica isolada é mais comum 

em homens, geralmente de origem congênita ou degenerativa. Em crianças 

e adultos com estenose aórtica crônica grave, o débito ventricular é mantido 

pela presença de hipertrofia ventricular esquerda que pode sustentar um 

gradiente maior de pressão através da valva aórtica sem redução no débito 

cardíaco, dilatação ventricular ou sintomas por muitos anos. Tardiamente, o 

débito cardíaco, volume de ejeção e gradiente de pressão ventricular 

esquerda-aórtica declinam enquanto as pressões atrial esquerda média, 

capilar pulmonar, arterial pulmonar, sistólica e diastólica ventriculares 

direitas e atrial direita elevam-se.7 

 Por último, a insuficiência aórtica pode ser causada por doença 

primária das cúspides da valva aórtica ou da parede da raiz da aorta, ou de 

ambas. As causas mais comuns são a febre reumática e a endocardite 

infecciosa. Na insuficiência aórtica, todo o volume de ejeção ventricular 

esquerdo é ejetado na aorta. A sobrecarga de volume leva a hipertrofia 
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excêntrica que com o tempo não consegue manter um ritmo normal com a 

sobrecarga hemodinâmica ocorrendo um aumento do estresse sistólico final 

da parede, ocorrendo a partir daí a queda na fração de ejeção.7 

  

 1.3. Distúrbios respiratórios do sono  

 O sistema respiratório e cardiovascular atuam em conjunto para a 

realização das trocas gasosas. Ambos devem estar estreitamente integrados 

para suprir as necessidades dos tecidos em resposta a diferentes 

demandas. Alterações em qualquer um dos sistemas geralmente leva a 

repercussões no outro.8  Esta complexa interação pode ser vista claramente 

nos pacientes com DRS, cada vez mais reconhecidos na população geral e 

caracterizados por pausas respiratórias recorrentes durante o sono.  

  As pausas respiratórias durante o sono podem ser classificadas em 

centrais, na qual não há esforço respiratório durante a pausa; obstrutivas, 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, com esforço respiratório).9   

  

 1.3.1. Apnéia obstrutiva do sono 

 A apnéia obstrutiva do sono (AOS) é caracterizada por episódios 

recorrentes de interrupção parcial (hipopnéia), ou completa (apnéia) do fluxo 

aéreo superior durante o sono, despertares noturnos frequentes e queda 
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recorrente da oxigenação durante o sono.10 Quando ocorrem 5 ou mais 

eventos respiratórios (apnéias e /ou hipopnéias) por hora de sono, 

associados a sonolência excessiva noturna caracterizamos a síndrome da 

apnéia obstrutiva do sono.11 A síndrome da AOS é mais frequente em 

homens (24%) do que em mulheres (9%), com tendência ao aumento com o 

avanço da idade.12 

 Uma das características clínicas marcantes da AOS é o ronco alto e 

constante durante o sono.13 Os sintomas do paciente com AOS também 

incluem a fragmentação do sono, causada por microdespertares frequentes, 

levando a muitos sintomas que incluem a hipersonolência diurna, fadiga 

crônica, irritabilidade, perda da libido, cefaléia matinal, perda de memória e 

de qualidade de vida.14  

 A causa da AOS é multifatorial. Os mecanismos associados a 

obstrução da via aérea superior incluem a hipertrofia de tonsilas palatina e 

faríngea, anormalidades crânio-faciais, obesidade e alterações do controle 

da musculatura da via aérea superior.15 Os fatores de risco para a AOS são 

a obesidade, sexo masculino e idade avançada.10 

 Desde o início da sua descrição, a AOS foi associada com doenças 

cardiovasculares. Inicialmente, uma alta prevalência de arritmias cardíacas 

noturnas,16,17 hipertensão arterial sistêmica,18 pulmonar19 e cor pulmonale 

17,19 foram descritas entre os pacientes com AOS.  

 Existe um crescente número de evidências demonstrando que a AOS 

está envolvida no desenvolvimento e na progressão da IC.20 O colapso da 
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via aérea superior durante o sono está associada ao esforço respiratório, 

com concomitante hipóxia e hipercapnia.9 Durante a apnéia obstrutiva, a 

inspiração forçada contra a via aérea ocluída, gera uma pressão negativa no 

espaço pleural e quando continuada, acentua a hipoxemia e a hipercapnia, 

gerando uma vasoconstrição pulmonar e hipertensão pulmonar transitória. A 

hipóxia recorrente pode impedir a contratilidade miocárdica esquerda, 

resultando em disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. A AOS pode levar 

a hipertensão arterial sistêmica,21,22,23 acidente vascular cerebral,22 doença 

coronariana,14,22,24 e IC.14,22,25,26 

 Os pacientes com IC apresentam alta prevalência de AOS inclusive 

em indivíduos não obesos. A origem da AOS nestes pacientes foi menos 

investigada até o momento. Evidências recentes mostram que doenças 

associadas com a retenção de líquidos tais como insuficiência renal e a IC 

podem contribuir com o edema cervical em indivíduos não obesos, que por 

sua vez contribui para a obstrução das vias aéreas.27  

  Se a AOS pode levar ou contribuir para o desenvolvimento de IC, o 

inverso também é verdadeiro. A disfunção ventricular esquerda, 

independente de sua etiologia, predispõe ao desenvolvimento de DRS,21,28 

em particular a Respiração de Cheyne-Stokes que será descrita abaixo. 

 

 1.3.2. Apnéia central do sono e Respiração Cheyne-Stokes 

 Quando as apnéias e /ou hipopnéias, ocorrendo de forma recorrente 

durante o sono são associadas a ausência de esforço respiratório 
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caracterizamos a apnéia central do sono (ACS). Pacientes com IC podem 

apresentar um padrão de respiração periódica onde as apnéias e hipopnéias 

alternam-se com períodos de ventilação com um padrão crescente e 

posteriormente decrescente de volume corrente associados a despertares 

coincidentes com o pico de ventilação conhecida como RCS-ACS.25,29,30  

 A RCS-ACS é uma complicação bem reconhecida da IC há mais de 

150 anos.31 A RCS-ACS foi inicialmente identificada por Cheyne (1818) e 

posteriormente por Stokes (1854) em pacientes com problemas cardíacos e 

neurológicos, respectivamente.24,32,33 No entanto, só recentemente foi 

reconhecido que a RCS-ACS pode causar uma síndrome de apnéia do 

sono.34,35 

 A RCS-ACS leva a um sono fragmentado,34 oscilações da pressão 

arterial e do ritmo cardíaco.36,37 Além disso, pode causar sintomas 

semelhantes a apnéia obstrutiva do sono como sono de má qualidade, de 

arquitetura alterada e não restaurador, associados a hipersonolência e 

fadiga diurna.35,38 

 Tanto a AOS e a RCS-ACS apresentam alta prevalência nos 

pacientes com IC. A prevalência de DRS em pacientes com IC se encontra 

em torno de 50-70%.25,29 A presença de RCS-ACS e AOS em pacientes com 

IC está associada com risco aumentado de morte e transplante 

cardíaco,39,40,41,42,43 além de estar associada com elevações na pressão 

arterial, freqüência cardíaca e a uma maior propensão a arritmias letais 

induzidas pela RCS-ACS.44 
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 1.3.2.1. Mecanismos da Respiração de Cheyne-Stokes 

 Os mecanismos que levam a RCS-ACS em pacientes com IC são 

complexos e controversos. O padrão oscilante quase que sinusoidal indica 

que a RCS-ACS é resultado de oscilações no estímulo químico para 

respirar. Portanto, a RCS-ACS é uma manifestação da instabilidade do 

sistema de controle respiratório que predispõe a flutuações nas tensões dos 

gases arteriais e na ventilação. Em condições normais a ventilação é estável 

e mantém os níveis dos gases arteriais em limites estreitos devido a um 

sistema de feedback negativo. O controle da ventilação durante o sono é 

totalmente dependente dos quimiorreceptores centrais e periféricos, 

sensíveis aos níveis arteriais de O2 (PaO2), CO2 (PaCO2) e pH.45 Em 

pacientes com IC e RCS-ACS, vários trabalhos demonstraram níveis baixos 

de PaCO2 durante a vigília e o sono.46,47 Dessa forma, a teoria mais aceita é 

que a baixa PaCO2, quando cai abaixo do limiar de apnéia, determina as 

apnéias centrais, que por sua vez desestabilizam o centro respiratório, 

causando ciclos repetidos de RCS-ACS.48,49 Nesse contexto, demonstramos 

que a inalação de pequenas concentrações de CO2, causou uma pequena, 

porém significativa elevação na PaCO2 e foi capaz de abolir a RCS-ACS em 

pacientes com IC.50 Em contraste, o oxigênio apesar de ter abolido as 

dessaturações, não afetou significativamente a ventilação, a PaCO2 e a 

frequência das apnéias centrais durante o sono.  

 A causa da hiperventilação em pacientes com IC é controversa. 

Alguns autores sugerem que a hipóxia seria o responsável pois funcionaria 

como um estímulo ao nível dos quimiorreceptores periféricos, no entanto a 
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PaO2 dos pacientes com IC quando acordados e a saturação de oxigênio 

arterial (SatO2) noturna nos pacientes com e sem RCS-ACS são 

praticamente idênticas.44,46,47 Uma outra explicação seria que a 

hiperventilação é uma resposta a congestão pulmonar. Alguns trabalhos em 

animais já demonstraram que a congestão pulmonar induzida resulta em 

hiperventilação.51 Em humanos existem algumas evidências de que essa 

relação entre congestão pulmonar, alta pressão de capilar pulmonar (PCP) e 

hiperventilação exista.45,52 Bradley e colaboradores,53 estudando a resposta 

à aplicação de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) em 

pacientes com IC, mostrou que os pacientes com IC e PCP igual ou  maior 

que 12 mmHg, possuíam uma PaCO2 mais baixa que os pacientes com 

pressões de encunhamento menor que 12 mmHg.  Em um outro trabalho,54 

numa população com IC, os pacientes com RCS-ACS apresentavam 

maiores volumes sistólicos e diastólicos finais do que os pacientes sem 

RCS-ACS, além de possuírem uma PaCO2 menor durante a noite. A 

explicação mais provável é de que os pacientes com maiores volumes 

ventriculares eram os pacientes com maior congestão pulmonar, portanto os 

que desenvolveram hiperventilação, hipocapnia e RCS-ACS.  

 O tempo circulatório prolongado, característico dos pacientes com IC 

devido a baixa fração de ejeção de ventrículo esquerdo (FE), determina um 

retardo na transmissão das mudanças nas tensões dos gases arteriais no 

pulmão até os quimiorreceptores,55,56 e pode também desestabilizar o centro 

respiratório, acarretando um descompasso entre o centro respiratório e os 

gases arteriais a nível pulmonar, transformando um sistema de feedback 
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negativo em um sistema de feedback positivo, de modo que a resposta certa 

ocorre em um momento errado.55,56,57,58 Entretanto, contrariando essa 

hipótese, trabalhos em pacientes com IC mostraram que a fração de ejeção 

nos indivíduos com RCS-ACS e sem RCS-ACS era semelhante.39,46,47,59  

 

 1.4. Racional do estudo 

  O tempo de circulação prolongado devido a baixa FE e a alta PCP 

frequentemente coexistem em pacientes com IC tornando difícil a 

identificação do fator causal dos DRS. Em contrapartida, os pacientes com 

valvopatias podem se apresentar com alta PCP mas FE normal e 

representam um modelo importante para a elucidação da gênese dos DRS. 

Entretanto, até o momento, existem poucos relatos de casos descritos 

envolvendo valvopatias, sendo a maioria com IC com disfunção sistólica. O 

Instituto do Coração (Incor) da Universidade de São Paulo é um centro de 

referência para tratamento de valvopatias, recebendo um grande número de 

pacientes com valvopatias de origem reumática. Sendo assim, decidimos 

realizar um estudo do tipo caso-controle com o intuito de avaliarmos as 

características do sono de pacientes consecutivos com valvopatias com alta 

PCP e FE normal, e compararmos com um grupo controle de pacientes com 

IC com disfunção sistólica, pareados para características demográficas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVO 
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Os objetivos do presente estudo são: 

1. Determinar a presença de DRS em pacientes com valvopatias com 

alta PCP e fração de ejeção normal.  

2. Comparar as características dos DRS do grupo com valvopatias com 

um grupo de pacientes com insuficiência cardíaca e disfunção 

sistólica. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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 3.1. População estudada 

 O estudo foi conduzido no Laboratório do Sono da Divisão de 

Pneumologia do InCor do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), em conjunto com a Unidade de 

Valvopatias do InCor do HCFMUSP.  O protocolo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética do InCor e todos os pacientes assinaram termo de consentimento 

informado (ANEXO A). O período de recrutamento foi de 2006 a 2008. Os 

critérios de inclusão dos pacientes com valvopatias e com insuficiência 

cardíaca com disfunção sistólica estão descritos abaixo. Com o intuito de 

simplificar, o grupo de valvopatias será referido no texto sempre como VAL e 

o grupo de insuficiência cardíaca com disfunção sistólica será descrito como 

ICC. 

  

 3.1.1. Valvopatias 

Pacientes consecutivos de ambos os sexos da Unidade de 

Valvopatias do InCor foram considerados elegíveis para o estudo a partir dos 

seguintes critérios de inclusão: 

1. Valvopatia mitral e/ou aórtica sintomática definida por 

ecocardiograma.  

2. Fração de ejeção normal pelo ecocardiograma 
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3. Estudo hemodinâmico recente (intervalo máximo de 1 mês) de 

camâras cardíacas direita e esquerda com determinação da PCP > 

12mmHg. 

4. Idade entre 30 e 70 anos 

 Foram excluídos pacientes com: 

1. Idade < 30 e > 70 anos 

2. Indíce de massa corporal (IMC) > 40kg/m2 

3. Saturação de oxigênio (SatO2) em repouso e sentado < 92% 

4.  História prévia de doença pulmonar  

5. História prévia de acidente vascular cerebral com seqüela  

6. História de doença neuromuscular 

7. Creatinina sérica > 2mg/dl 

8. Doenças neoplásicas- neoplasia maligna diagnosticada a menos de 5 

anos ou quimioterapia e/ou radioterapia há menos de cinco anos, 

exceto câncer de pele não melanoma 

9. Hepatopatia crônica. 

 

3.1.2. Insuficiência cardíaca com disfunção sistólica 

Os critérios de inclusão foram: 

1. História de IC com pelo menos 6 meses de duração 

2. Estabilidade clínica definida por ausência de mudança na medicação 

por pelo menos 30 dias antes da avaliação 
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3. Fração de ejeção < 45% determinada por ecocardiograma.  

Foram excluídos os pacientes com: 

1. Valvopatias primárias  

2. História prévia de doença pulmonar  

3. História prévia de acidente vascular cerebral com seqüela  

4. História de doença neuromuscular 

5. Saturação de oxigênio (SatO2) em repouso e sentado < 92% 

6. Creatinina sérica > 2mg/dl. 

Os pacientes do grupo de ICC foram selecionados a partir de um 

banco de dados de 251 pacientes incluídos em estudos prévios no nosso 

laboratório do sono do InCor- HCFMUSP,60,61 submetidos a polissonografia e 

pareados para sexo e idade (±4 anos). Nenhum destes pacientes foi referido 

ao nosso laboratório por suspeita de apnéia do sono.  

 

3.2. Polissonografia 

Todos os pacientes foram submetidos a uma polissonografia de noite 

inteira no laboratório do sono do InCor- HCFMUSP com o sistema digital 

EMBLA Medicare- Flaga hf. Medical Devices, com 17 canais. As variáveis 

fisiológicas monitorizadas foram: Eletroencefalograma, eletrooculograma, 

eletromiograma, eletrocardiograma, sensor de ronco e de posição, 

colocados usando o sistema 10-20 de colocação de eletrodos como 

previamente descrito.61 O fluxo aéreo foi detectado por 2 canais: termistor 
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oro-nasal e transdutor de pressão nasal; cintas piezo elétricas registraram o 

esforço respiratório do tórax e do abdome.  

O estagiamento do sono foi feito de acordo com critérios 

padronizados para estudo do sono.62 Apnéias e hipopnéias foram definidas 

de acordo com a American Academy of Sleep Medicine Task Force.63 

Apnéias obstrutivas foram definidas como uma completa ausência de fluxo 

aéreo durante pelo menos 10 segundos associada a esforço respiratório. 

Apnéias centrais foram definidas por uma completa ausência de fluxo aéreo 

durante pelo menos 10 segundos sem esforço respiratório. Hipopnéias foram 

definidas por uma queda de fluxo significante (> 50%) durante 10 segundos 

ou mais, associada a uma queda de, pelo menos, 3% da SatO2 e /ou 

despertares. Hipopnéias centrais foram definidas por uma significativa 

redução do fluxo (> 50%) durante 10 segundos ou mais associada a uma 

queda de pelo menos 3% de SatO2 e/ou despertares, e acompanhada de 

reduções proporcionais nos movimentos toracoabdominais em fase. Apnéias 

mistas foram definidas como um início central e terminando como obstrutiva 

e consideradas como apnéias centrais para o propósito deste estudo.64Com 

o intuito de melhor caracterizar a natureza predominante de eventos 

respiratórios, além de considerarmos o IAH total, nós dividimos o índice de 

apnéia- hipopnéia em centrais (IAHC) e obstrutivos (IAHO) e expressamos 

estes eventos em porcentagem do total de eventos. Nós definimos a 

presença de DRS, quando o IAH foi acima de 15 eventos/hora, de acordo 

com estudos prévios.65,66 Pacientes com DRS foram classificados em ACS 

ou AOS dependendo da origem (central ou obstrutiva) da maioria (>50%) 
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dos eventos respiratórios (apnéias e hipopnéias). A presença de RCS-ACS 

foi caracterizada pela presença de pelo menos 3 apnéias e/ou hipopnéias 

centrais consecutivas, associadas a um padrão crescendo-decrescendo de 

volume corrente.61 

A análise do padrão respiratório foi determinada nos pacientes com 

RCS-ACS. O tempo de apnéia foi definido como o tempo entre o fim da 

inspiração da respiração precedendo a apnéia até o início da próxima 

respiração após o término da apnéia. A duração da hiperpnéia foi calculada 

como o tempo entre o início da inspiração durante o ciclo ventilatório e o 

início da subseqüente apnéia. A duração do ciclo foi calculada como a soma 

do tempo de apnéia e hiperpnéia.67,68,69 A análise das características da 

respiração foram restritas ao estágio 2 do sono para minimizar as influências 

dos estágios do sono no ciclo da ventilação.69 No grupo de VAL foi utilizado 

um oxímetro de orelha para medir a SatO2 e também para medir o tempo de 

circulação, determinado por apnéias espontâneas enquanto acordado. O 

tempo de circulação foi definido pelo intervalo entre o final da apnéia até o 

nadir da queda da saturação correspondente.  

 

3.3. Avaliações 

3.3.1. Clínica 

Todos os pacientes foram submetidos a uma avaliação clinica para 

medida de pressão arterial, peso, altura, índice de massa corporal (IMC) e 
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circunferência cervical. Os pacientes foram avaliados e classificados de 

acordo com a classe funcional de New York Heart Association (NYHA). 

3.3.2. Questionários 

Foram aplicados a todos os pacientes um questionário padronizado 

sobre dados demográficos, hábitos e saúde geral (ANEXO B), Escala de 

sonolência de Epworth (ANEXO C),70 antes da realização da polissonografia.  

Os pacientes deveriam ter um ecocardiograma recente, realizado em 

até um ano da avaliação inicial, como medida objetiva da função cardíaca.26 

A área valvar foi determinada em cm2 e o comprometimento valvar foi 

classificado em leve, moderado e grave de acordo com a área valvar > 1,5 

cm2, 1,5-1,0 cm2 e 1,0 cm2, respectivamente.71 O diâmetro do átrio esquerdo 

(AE), diâmetro sistólico (DSVE) e diastólico (DDVE) de ventrículo esquerdo, 

volume sistólico (VSF) e diastólico (VDF) final de ventrículo esquerdo, foram 

medidos de acordo com o método M-mode. A FE foi obtida através do 

método de Teichholz, sendo considerada uma FE normal acima de > 55 %.72 

Todos os pacientes selecionados tinham doença cardíaca estável, sem 

internações recentes ou mudança das medicações.  

  

3.3.3. Gasometria arterial 

Uma gasometria arterial foi colhida na noite da polissonografia. A 

amostra de sangue foi colhida através da punção da artéria radial do 

membro não dominante, após anestesia com xilocaína, com o paciente em 

repouso em ar ambiente, 30 minutos a 1 hora antes do exame. Foram 
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colhidos 2 ml de sangue que foram imediatamente processados em um 

analisador de gás computadorizado e automatizado para medir os valores da 

PaO2, PaCO2 e a SaO2 expressos em mmHg e percentual de saturação, 

respectivamente.  

 

3.4. Análise Estatística  

Todas as variáveis contínuas foram testadas para normalidade com 

teste de D`Agostino-Pearson e apresentadas como média ± desvio padrão 

ou mediana e intervalos interquartis quando apropriado. Variáveis 

categóricas foram apresentadas em porcentagem e foram comparadas 

utilizando-se dos testes Qui-quadrado ou teste exato de Fisher. Variáveis 

não categóricas foram comparadas com os testes t-Student`s ou teste de 

Mann-Whitney Rank Sum quando apropriado. Um valor de p < 0.05 foi 

considerado estatisticamente significante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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Inicialmente foram avaliados 30 pacientes consecutivos com VAL. 

Destes, 13 foram excluídos por: não quererem realizar a polissonografia no 

estudo (n=2), PCP não avaliada no estudo hemodinâmico (n=3) e não 

preencherem os critérios de inclusão para o estudo (n=8). Portanto, foram 

estudados 17 pacientes do grupo de VAL com uma PCP de 24 ± 9 mmHg, 

que foram pareados com 17 pacientes com ICC do banco de dados de 251 

pacientes do Laboratório do Sono do InCor-HCFMUSP. 

 O grupo de VAL foi composto predominantemente por 13 pacientes 

com estenose mitral de etiologia reumática, 2 pacientes com dupla lesão 

aórtica, um com insuficiência aórtica e um paciente com insuficiência mitral. 

As etiologias do grupo de ICC foram: idiopática em 9 pacientes, doença de 

Chagas em 6 pacientes, isquêmica em um paciente e uma paciente tinha IC 

periparto. 

As características demográficas e clínicas da população estudada 

estão resumidas na Tabela 1. Como esperado não houve diferença na 

idade, sexo e IMC entre os grupos. Não houve diferenças com relação a 

presença de comorbidades como Diabetes Melittus e hipertensão arterial, 

uso de medicamentos como digitálicos, beta- bloqueadores e diuréticos 

entre os grupos. A classe funcional de NYHA foi semelhante. A gasometria 

arterial, incluindo a PaCO2  foi semelhante entre os grupos.  
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Tabela1. Características gerais da população estudada* 

 VAL  

(n=17) 

ICC 

 (n=17) 

p 

 

Idade,anos 46 ± 10 47 ± 9 0,8235 

Mulheres, n 11 11 1 

IMC, kg/m2 26 ± 5 26 ± 6 0,8987 

Pescoço, cm 35 ± 4 36 ± 5 0,4474 

Hipertensão 8 11 0,4905 

Classe funcional NYHA 

I-II 

III-IV 

 

12 

5 

 

9 

8 

 

0,4813 

0,4813 

FE, % 61 ± 6 31 ± 10 < 0,0001 

Fibrilação Atrial, % 24 18 0,3856 

Furosemida, n 15 12 0,3983 

Spironolactona, n 5 9 0,2960 

B- bloqueador, n 10 9 1 

Inibidor ECA, n 5 14 0,0049 

Digitálico, n 8 10 0,7319 

pH arterial 7.43 ± 0.02 7.44 ± 0.04 0,7846 

PaO2, mmHg 79 ± 6 86 ± 11 0,1019 

PaCO2, mmHg 34 ± 3 35 ± 4 0,3604 

*Dados apresentados como média ± SD ou mediana (25-75 percentis). VAL= 
valvopatias, ICC=insuficiência cardíaca com disfunção sistólica, IMC= índice de 
massa corporal, FE= fração de ejeção, ECA= enzima conversora de angiotensina, 
PaO2= pressão arterial de oxigênio, PaCO2= pressão arterial de gás carbônico.  
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A avaliação ecocardiográfica dos 13 pacientes com estenose mitral 

mostrou que 9 pacientes do grupo de VAL tinham comprometimento grave  e 

4 tinham comprometimento moderado valvar. A área valvar dos pacientes 

com estenose mitral foi de 0,9 ± 0,1 cm2 e o gradiente médio foi de 9 ± 3 

mmHg. Os pacientes com dupla lesão aórtica (n=2) tinham um gradiente 

sistólico máximo e médio de 70 ± 6 e 43 ± 4 mmHg, respectivamente e o 

paciente com insuficiência cardíaca tinha um gradiente de pico de 41 mmHg. 

O paciente com insuficiência mitral tinha uma área estimada de 1,2 cm2, com 

um gradiente diastólico máximo de 19 mmHg e um gradiente médio de 7 

mmHg.  

Os dados ecocardiográficos de ambos os grupos estão descritos na 

Tabela 2.  
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Tabela 2. Características ecocardiográficas da população estudada* 

 VAL 

(n=17) 

ICC 

 (n=17) 

p 

PSVD 50 ± 10  45 ± 18  0,4710  

AE 50 ± 9  47 ± 9  0,3046  

FE 62 ± 6  31 ± 10  < 0,0001  

VSF  49 ± 24  188 ± 71  0,0001  

VDF   124 ± 47  297 ± 146  < 0,0001  

DDVE  50 ± 8  68 ± 7  < 0,0001  

DSVE  34 ± 6  61 ± 9  < 0,0001  

*Dados apresentados como média ± SD ou mediana (25-75 percentis). VAL= 
valvopatias, ICC= insuficiência cardíaca com disfunção sistólica, PSVD=pressão 
sistólica de ventrículo direito, AE=átrio esquerdo, FE=fração de ejeção, 
VSF=volume sistólico final, VDF=volume diastólico final, DDVE= diâmetro diastólico 
final de ventrículo esquerdo, DSVE= diâmetro sistólico final de ventrículo esquerdo. 

 

O diâmetro do AE foi de 50 ± 9 cm para o grupo da VAL e 47 ± 9 cm 

para o grupo de ICC (p=0,3046). A pressão sistólica do ventrículo direito 

(PSVD) foi de 50 ± 10 e 45 ± 18 mmHg, para o grupo de VAL e ICC, 

respectivamente (p=0,4710). Pacientes do grupo de VAL tiveram uma fração 

de ejeção mais alta do que os pacientes do grupo de ICC (61 ± 6 vs 31 ± 

10%, p < 0,0001). O VSF e VDF foi 188 ± 71 vs 49 ± 24 ml, p=0,0001 e 297 

± 146 vs 124 ± 47ml, p < 0,0001, para o grupo de ICC e para o grupo de 

VAL, respectivamente. Os DSVE e DDVE foram maiores no grupo de ICC do 

que no grupo de VAL (61 ± 9 vs 34 ± 6 e 68 ± 7 vs 50 ± 8 mm, p < 0,0001). 

Não houve diferença na prevalência de fibrilação atrial entre os grupos (24% 

vs 18%, p=0,3856). 
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As características do sono dos grupos estudados e determinadas por 

polissonografia estão resumidas na Tabela 3.  

Tabela 3. Características do sono da população estudada * 

 VAL 

(n=17) 

ICC 

 (n=17) 

p 

TTS, min 353 (312-319) 368 (287-382) 0,4909 

Eficiência do sono, % 81 (73-88) 85 (68-89) 0,7175 

Período acordado,%  19 (12-27) 24 (7-39) 0,7435 

S1-2, %  56 ± 11 59 ± 14 0,4622 

S3-4, %  9 ± 5 11 ± 7 0,4832 

 REM, %  13 ± 5 9 ± 5 0,0209 

Despertares, /h 11 ± 5 18 ± 13 0,0577 

Sat O2 min 88 (86-91) 83 (78-88) 0,0364 

IAH, eventos/h 10 ± 8 26 ± 25 0,0179 

IAH, % central/h  6 ( 0-18) 79 (42-93) 0,0002 

IAH, % obstrutivo/h 94 (82-100) 21 (7-58) 0,0002 

IAH > 15,% 29 53 0,0009 

IAH > 30, % 0 41 < 0,0001 

*Dados apresentados como média ± SD ou mediana (25-75 percentis).VAL= 
valvopatias, ICC= insuficiência cardíaca com disfunção sistólica, TTS= tempo total 
de sono, S1-2= estágio de sono 1 e 2, S3-4= estágio de sono 3-4, REM=sono 
REM,SatO2= saturação de oxigênio, IAH= índice de apnéia-hipopnéia. 

 

A escala de sonolência de Epworth foi semelhante (9 ± 5 e 8 ± 6) para 

os grupos de VAL e ICC, respectivamente (p=0,8509). Não foram 

encontradas diferenças no tempo total de sono e na eficiência do sono entre 

os grupos, no entanto o grupo de ICC teve menos sono REM (p= 0,0209) e 
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uma menor SatO2 do que o grupo de VAL (p=0,364). Os pacientes com VAL 

apresentaram IAH significativamente menor do que os pacientes com ICC 

(10 ± 8 vs 22 ± 23, respectivamente, p=0,0490), como ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1. Índice de apnéia – hipopnéia de acordo com a etiologia da insuficiência     
cardíaca. VAL= valvopatias, ICC= insuficiência cardíaca com disfunção 
sistólica. 

 

A natureza dos eventos respiratórios, considerando-se todos os 

eventos, foi predominantemente obstrutiva nos pacientes com VAL (94%) e 

predominantemente central nos pacientes com ICC (79%), como ilustrado na 

Figura 2.  
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Figura 2. Natureza dos eventos respiratórios nos grupos estudados. 

 

 

A prevalência de DRS utilizando-se um IAH > 5/h como ponto de 

corte, foi similar em ambos os grupos (65% vs 71%, p=0,4486). No entanto, 

quando utilizamos um IAH > 15/h como corte, a prevalência de DRS foi de 

29% e 53% (p=0,0009) e para um IAH > 30/h foi de 0% e 41%, (p < 0,0001) 

para o grupo de VAL e ICC, respectivamente, como mostrado na Figura 3.  
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Figura 3. Prevalência de apnéia do sono de acordo com índice de apnéia-hipopnéia 
(IAH) dos grupos de valvopatias (VAL) e insuficiência cardíaca com disfunção 
sistólica (ICC). 

 

 

As Figuras 4A e 4B ilustram um trecho de 3 minutos de uma 

polissonografia de um paciente do grupo de VAL e do grupo de ICC, 

respectivamente, mostrando a presença de AOS. Podemos notar o padrão 

não periódico bem evidente no grupo de VAL. As Figuras 4C e 4D ilustram 

um trecho de 3 minutos de uma polissonografia de um paciente do grupo de 

VAL e do grupo de ICC, respectivamente, mostrando a presença de ACS. A 

RCS-CSA estava presente em apenas 2 pacientes (12%) e em 8 (47%) do 
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grupo de VAL e ICC, respectivamente (p < 0,0001). Apesar do pequeno 

número de pacientes, as características do ciclo eram claramente diferentes 

entre os grupos. Nestes pacientes com RCS-CSA o tempo de apnéia foi 18 ± 

3 e 21 ± 6 s para o grupo de VAL e ICC, respectivamente (p=0,5642), o 

tempo de ciclo foi de 43 ± 10 e 57 ± 14 s para o grupo de VAL e ICC, 

respectivamente (p=0,2780) e o tempo de hiperpnéia foi de 25 ± 8 e 41 ± 8 s 

para o grupo de VAL e ICC, respectivamente (p=0,0427). Em 10 pacientes 

do grupo de VAL realizamos apnéias voluntárias enquanto acordados e 

pudemos estimar o tempo de circulação através de um oxímetro de orelha 

que foi de 15 ± 6 segundos. 
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Figura 4A. Trecho de 3 minutos de uma polissonografia de um paciente com 
estenose mitral e AOS. 

 

Figura 4B. Polissonografia de um paciente com insuficiência cardíaca e AOS. No 
detalhe, o traçado fora de fase das cintas torácica e abdominal 
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Figura 4C. Polissonografia de um paciente com estenose mitral e ACS.  

 

Figura 4D. Polissonografia de um paciente com ICC e ACS. As oscilações no 
abdome e tórax deste paciente são artefatos do ECG. ECG (freqüência da 
oscilação entre 60 e 100 / min ). 

 



RESULTADOS    35 
 

 A análise dos DRS mostrou que o tipo de apnéia do sono (definida de 

acordo com a natureza predominante dos eventos respiratórios de cada 

paciente a partir de um IAH > 15) foi de AOS e ACS para os pacientes do 

grupo de VAL e ICC, respectivamente. Dentre os pacientes com DRS, 60% 

dos pacientes com VAL apresentaram AOS enquanto que 89% dos 

pacientes com ICC apresentaram ACS (p < 0,0001), como ilustrado na 

Figura 5. 

 

Figura 5. Distúrbios respiratórios do sono do grupo VAL e ICC.  
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 Os DRS são comuns e já foram extensivamente estudados em 

pacientes com IC. O presente estudo investiga os DRS em um grupo 

selecionado de pacientes com valvopatias com PCP elevada e FE normal. 

Quando comparados aos pacientes com ICC, os pacientes com VAL 

apresentaram-se com: 1. IAH menor e uma menor prevalência de DRS; 2. 

Padrão de DRS diferente. Pacientes com VAL apresentaram um padrão 

predominantemente obstrutivo e não periódico de apnéia do sono. Por outro 

lado, pacientes com ICC apresentaram um padrão predominantemente 

central e periódico (RCS-ACS) de apnéia do sono. Estes resultados podem 

contribuir para a elucidação da gênese dos DRS, centrais e obstrutivos entre 

os pacientes com doenças cardíacas.  

A grande maioria da literatura que estudou a prevalência e os 

mecanismos dos DRS em pacientes com doença cardíaca deriva de estudos 

com pacientes com IC com disfunção sistólica.25,29-41,73 A característica 

principal é a alta prevalência de RCS-ACS neste grupo de pacientes.25,29,30  

Os mecanismos envolvidos na gênese da RCS-ACS são múltiplos e 

não completamente compreendidos. Uma PaCO2 baixa enquanto acordado 

e durante o sono é considerado um dos fatores primordiais para a RCS-

ACS.46,73 Quando a PaCO2 cai abaixo do limiar de apnéia, esta é deflagrada  

e a inalação de baixas concentrações de CO2  é capaz de abolir as 
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ACS.46,50,54,73,74 As razões para a hiperventilação são múltiplas, e incluem a 

congestão pulmonar,52,75 quimiossensibilidade aumentada,76 capacidade de 

difusão pulmonar diminuída.77 A congestão pulmonar parece ter um papel 

importante na gênese da hiperventilação, já que pode levar a hiperventilação 

em animais.51 Dentre pacientes consecutivos com IC avaliados para 

transplante cardíaco e submetidos a estudo hemodinâmico invasivo, a PCP 

foi significativamente mais elevada e a PaCO2 significativamente mais baixa 

no grupo de pacientes com IC, quando comparadas com pacientes com 

função cardíaca semelhante, sem apnéia do sono ou AOS.52 Ainda mais, em 

um grupo de pacientes com IC submetido a cateterismo cardíaco direito, a 

PCWP correlacionou-se inversamente com a PaCO2.
75

 No nosso estudo 

PCP não foi medida em pacientes do grupo de ICC, no entanto, as 

características clínicas, achados ecocardiográficos e o CO2 baixo enquanto 

acordado, assim como a alta prevalência de RCS-ACS são consistentes com 

vários outros estudos que não realizaram medidas invasivas,25,29,44,46,47,49 e  

com o conceito de que estes pacientes apresentam congestão pulmonar. De 

acordo com o conceito de que a congestão pulmonar desencadeia a 

hiperventilação, a PaCO2 encontrou-se em níveis mais baixos (~34 mmHg) 

nos pacientes com VAL. Apesar do número pequeno de pacientes 

estudados, deve ser enfatizado que entre um grupo de pacientes 

relativamente jovens e de predomínio do sexo feminino, 2 dos pacientes 

(12%) do grupo de VAL apresentaram RCS-ACS. Apesar de apresentarem o 

mesmo grau de hiperventilação, a prevalência de RCS-ACS foi 

significativamente mais alta e presente em 9 (47%) dos pacientes do grupo 
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de ICC. Portanto, este estudo suporta a idéia de que outros fatores, 

somados a hipocapnia são importantes para promover a instabilidade 

respiratória entre os pacientes com IC. 

De acordo com modelos teóricos, a RCS-CSA é uma manifestação da 

instabilidade respiratória e existem três mecanismos principais associados 

com esta instabilidade: sistema controlador, sistema controlado e a alça de 

retroalimentação ou feedback. A estabilidade do sistema pode ser testada 

submetendo-se o sistema a uma alteração na ventilação (distúrbio), onde o 

sistema controlador responde com uma ação corretiva (correção). A razão 

correção/distúrbio é conhecida como loop gain, que é dependente do 

controller gain (principalmente representado pela sensibilidade aos 

quimiorreceptores) plant gain (dependente dos estoques corporais e 

pulmonares de gases e da taxa metabólica) e do tempo de circulação.55 Um 

tempo de circulação prolongado, característico dos pacientes com IC, 

também tem um papel importante na contribuição para a instabilidade 

respiratória, resultando em uma resposta ventilatória atrasada ao estímulo 

para ventilar. O atraso circulatório é também um fator fundamental para 

determinar o padrão crescendo-decrescendo de ventilação que determina o 

padrão da RCS-ACS.  

A observação de que entre pacientes com IC, o tempo de circulação 

prolongado é semelhante entre pacientes com RCS-ACS e pacientes sem 

RCS-ACS49 já foi utilizado como um importante argumento contra a sua 

importância fundamental na gênese da instabilidade respiratória e da RCS-

ACS. Entretanto, entre os pacientes com IC, o tempo circulatório prolongado 
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está presente em todos os pacientes, tornando difícil isolar a sua relativa 

importância.  

Um número pequeno de casos de RCS-ACS foi relatado em 

pacientes com VAL e disfunção sistólica.78,79,80,81 Rubin et al, descreveu um 

paciente com insuficiência mitral grave e ACS com um IAH de 54/h, 

submetido a uma valvoplastia e com melhora importante do IAH após dois 

meses do tratamento cirúrgico. Este paciente apresentava uma baixa FE, 

tempo de circulação prolongado e uma alta PCP previamente a cirurgia.78 

Da mesma forma, Puri et al descreveu 2 casos do sexo masculino, que 

apresentaram ACS durante cateterismo cardíaco direito: um paciente de 62 

anos, com insuficiência mitral e estenose aórtica, e outro de 56 anos com 

insuficiência mitral, ambos com alta PCP mas somente o último com baixa 

FE.79 Walther et al, descreveu ACS em um paciente com estenose aórtica 

sintomática e FE normal, que estava tratando AOS com CPAP.81 Um estudo 

recente mostrou que a cirurgia valvar melhora a apnéia central em pacientes 

com doença valvar e IC.82
 No entanto, como a IC está presente na maioria 

destes pacientes, não é possível entender os mecanismos envolvidos na 

gênese da instabilidade respiratória. Nós estudamos um grupo único de 

pacientes com alta PCP e FE normal e comparamos com um grupo de ICC. 

Como os pacientes com VAL não apresentaram o padrão típico de RCS-

ACS, não foi possível avaliar diretamente e comparar o tempo de circulação 

utilizando um oxímetro de orelha durante as apnéias centrais durante o 

sono. No entanto, em um pequeno número de pacientes do grupo de VAL 

nós conseguimos medir o tempo de circulação com um oxímetro de orelha 
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durante apnéias centrais voluntárias enquanto acordado. Neste grupo o 

tempo de circulação estimado foi de 15 ± 6 s, portanto um pouco aumentado 

(sendo o normal de 8 a 12 s).39,47  

Existem muitos argumentos a favor do importante papel do tempo de 

circulação prolongado na gênese da RCS-ACS. Primeiro, o tempo de 

circulação está diretamente relacionado a fase de hiperventilação67 e 

portanto para um mesmo PaCO2 enquanto acordado, as oscilações de  

PaCO2 durante o sono provavelmente serão maiores em pacientes com 

tempo de circulação prolongado. Segundo, em pacientes com acidente 

vascular cerebral, ACS foi associada não somente a hipocapnia mas 

também a disfunção sistólica de ventrículo esquerdo.67,68 Nosso estudo 

reforça a hipótese de que o tempo de circulação prolongado contribui 

significativamente para a instabilidade respiratória e ajuda a explicar porque 

ACS é mais comum em pacientes com ICC do que em pacientes com VAL e 

alta PCP mas com FE normal. 

Nosso estudo encontrou em pacientes com VAL, que incluía uma 

grande proporção de pacientes jovens, mulheres e magras, um maior 

predomínio de AOS em relação aos pacientes com ICC. Dentre os pacientes 

com DRS, sessenta por cento dos pacientes com DRS apresentaram-se 

com AOS de grau moderado (IAH > 15). O presente estudo não foi 

desenhado para elucidar os mecanismos fisiopatológicos da AOS. No 

entanto, existem evidências que, somando-se aos fatores de risco clássicos 

para AOS, que incluem sexo masculino, obesidade e idade avançada, 

doenças que podem levar a estados edematosos ou congestivos como IC e 
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insuficiência renal são fatores associados independentemente a 

AOS.27,83,84,85,86 Recentemente, foi publicado que o deslocamento de 160 a 

190 ml de líquido de cada perna através de um sistema de pressão positiva 

em voluntários saudáveis não obesos enquanto acordados, pode causar um 

aumento na circunferência cervical, em associação com uma redução no 

calibre da via aérea,27 resistência83 e colapsibilidade.84 Os mesmos autores 

mostraram uma correlação forte entre o IAH e as alterações na 

circunferência cervical e no volume de líquido nas pernas durante a noite em 

pacientes não obesos, do sexo masculino, ocorrendo espontaneamente.85 

Tal mecanismo pode ter um papel importante em pacientes com doenças 

cardíacas, já que estes pacientes são retentores de líquidos, e 

possivelmente contribui para a patogênese da AOS nos pacientes com 

doença valvar. No entanto, esta observação merece maior investigação. 

Nosso estudo possui algumas limitações. Nós incluímos um número 

relativamente pequeno de pacientes e somente 2 pacientes apresentaram 

ACS no grupo de VAL, impossibilitando algumas comparações estatísticas. 

No entanto, até o presente momento, este é o primeiro estudo que avalia um 

grupo selecionado de pacientes com alta PCP e função sistólica preservada. 

Além disso, nosso estudo mostra resultados inéditos, mas não descrevemos 

os mecanismos causadores da AOS nos pacientes com VAL. Pacientes com 

ICC não foram avaliados com estudo hemodinâmico invasivo. No entanto, 

como já discutido acima todos os pacientes com ICC apresentavam 

características típicas, incluindo ecocardiograma consistente com disfunção 

sistólica grave. Como os pacientes com ICC apresentaram hipocapnia e uma 
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alta prevalência de RCS-ACS como já era esperado em pacientes com IC, a 

ausência da medida da PCP é de menor relevância para os propósitos deste 

estudo.  

Como conclusão, nós encontramos características únicas nos 

pacientes com valvopatias com alta PCP e FE normal quando comparados 

com pacientes com ICC. Pacientes com VAL apresentaram um menor IAH e 

uma menor prevalência de DRS. Apesar de níveis semelhantes de 

hipocapnia, pacientes com VAL apresentaram uma baixa prevalência de 

ACS, sugerindo que o tempo de circulação prolongado contribui 

significativamente para a instabilidade respiratória em pacientes com ICC. 

Ainda, pacientes com VAL apresentaram uma prevalência relativa maior de 

AOS sugerindo que diferentes fatores promovem AOS em pacientes com 

VAL merecendo uma maior investigação. 
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1. Pacientes com VAL possuem: 

 - Baixo IAH  

 - Baixa prevalência de ACS 

 - Alta prevalência de AOS 

2. Pacientes com VAL quando comparados com ICC apresentaram:  

 - Menor gravidade de apnéia do sono descrita através do IAH 

- Menor prevalência de DRS  

- Menor prevalência de ACS, apesar de níveis semelhantes de 

PaCO2 . 

- Maior prevalência de AOS.  
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3- Sintomas : Classe funcional NYHA : ______________ 

4-Métodos diagnósticos complementares de imagem  

 Rx Tórax – ( ) normal   ( )alterado       

 Ecocardiograma transtorácico data: 

             

            Valvopatia: (    )Mitral             (     )Aórtica 

                   (    ) Estenose      (    ) Insuficiência 

             Outras alterações.........................................  

 CATETERISMO data:  

Pressão capilar pulmonar ......................  

5- Exame físico: 

Peso (quilogramas -  

Índice de massa corpórea( IMC –  

Freqüência c  

 

 

Sat O2  ( % ) ............ 

 
6.Medicações atuais: 
 
7.Ultima mudança de medicação? (   ) Sim     (    ) Não 
8. Internação recente por descompensação?  (    ) Sim     (     ) Não 
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ANEXO C 
 

ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH 
 

Utilize a escala apresentada a seguir, para escolher um número mais 

apropriado a cada situação. Marque com um X ao lado do valor 

correspondente a sua escolha, na tabela abaixo. 

0 =  nenhuma chance de cochilar   

 1 = pequena chance   

 2 = moderada chance  

 3 = alta chance 

 

 

 

 

SITUAÇÃO CHANCE DE COCHILAR 

Sentado e lendo 0 1 2 3 

Assistindo TV 0 1 2 3 

Sentado em um lugar público 0 1 2 3 

(Ex: sala de espera, cinema, igreja, etc)     

Como passageiro de trem, carro ou ônibus 0 1 2 3 

Andando uma hora sem parar     

Deitando-se para descansar à tarde, quando  0 1 2 3 

as circunstâncias permitem     

Sentado e conversando com alguém 0 1 2 3 

Sentado calmamente após o almoço (sem 0 1 2 3 

álcool)     

Imagine-se dirigindo um carro, enquanto para 

por alguns minutos ao pegar trânsito intenso 
0 1 2 3 

                       TOTAL     
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