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LISTA DE ABREVIATURAS

BIPAP

dois níveis de pressão positiva em vias aéreas

CPAP

pressão positiva continua em vias aéreas

DDVE

diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo ao ecodopplercardiograma

FC

freqüência cardíaca

FEVE

fração de ejeção do ventrículo esquerdo ao ecodopplercardiograma

IC

índice cardíaco

NYHA

New York Heart Association

PAD

pressão arterial sistêmica diastólica

PAM

pressão arterial sistêmica média

PAPD

pressão arterial pulmonar diastólica

PAPM

pressão arterial pulmonar média

PAPS

pressão arterial pulmonar sistólica

PAS

pressão arterial sistêmica sistólica

POAP

pressão de oclusão da artéria pulmonar

PSVD

pressão sistólica do ventrículo direito pelo ecodopplercardiograma

PVC

pressão de átrio direito

RVSI

resistência vascular sistêmica indexada

RVPI

resistência vascular pulmonar indexada

SaO2

saturação arterial de oxigênio

SvO2

saturação venosa central de oxigênio

VSI

volume sistólico indexado

RESUMO
Bento AM. Efeitos hemodinâmicos da ventilação não invasiva com pressão
positiva em pacientes com estenose mitral sintomática [tese]. São Paulo:
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2008. 116p.
Introdução: O uso de pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP) causa
modificações hemodinâmicas favoráveis em pacientes com insuficiência cardíaca.
Na presença de disfunção ventricular esquerda, mecanismos hemodinâmicos
propostos associam seu uso ao aumento do débito cardíaco, através da redução do
enchimento e da pressão transmural do ventrículo esquerdo. Estes efeitos talvez
colaborem para o sucesso dessa terapia em pacientes com congestão pulmonar.
Entretanto, até onde extensa revisão bibliográfica nos permite afirmar, não foram
estudados os efeitos hemodinâmicos do CPAP em pacientes com estenose mitral,
etiologia comum de congestão pulmonar em alguns países em desenvolvimento.
Objetivos: Avaliar a resposta hemodinâmica dos pacientes portadores de estenose
mitral sintomática durante o uso de CPAP. Métodos: Foram incluídos quarenta
pacientes portadores de estenose mitral. Os critérios de exclusão foram: presença
de disfunção ventricular esquerda, de outra valvopatia de grau moderado ou
importante, de trombo intracavitário ao ecodopplercardiograma e de doença
pulmonar obstrutiva crônica. Os pacientes foram avaliados em 3 condições
diferentes: 1. condição basal, realizada ar ambiente; 2. uso de CPAP 7 cm H2O e
3. uso de CPAP 14 cm H2O. Foi realizada a medida de pressão arterial invasiva
(aorta) e utilizado cateter de artéria pulmonar para a medida da pressão arterial
pulmonar e débito cardíaco. Foram coletas amostras de gasometria arterial e
venosa central. A variação percentual do volume sistólico (ΔVS) foi calculada tendo
o valor na condição basal como 100% e foi correlacionada com as características
clínicas, ecodopplercardiográficas, hemodinâmicas e gasométricas da condição
basal. Os pacientes foram classificados em 3 grupos: grupo I - ΔVS ≤ -10%, grupo II
- ΔVS entre -9,9% e +9,9% e grupo III - ΔVS ≥ +10%. Resultados: Durante a
aplicação do CPAP, freqüência cardíaca, pressão arterial sistêmica e pressão
arterial pulmonar não variaram significativamente. Na segunda condição, a ΔVS se
correlacionou com a pressão arterial pulmonar diastólica e média, pressão de
oclusão de capilar pulmonar e gradiente transvalvar mitral ao cateterismo. A análise
dos grupos não identificou qualquer variável capaz de distingui-los. No uso de
CPAP 14cmH2O, a ΔVS se correlacionou positivamente com a classe funcional,
pressão sistólica do ventrículo direito (ao ecodopplercardiograma), freqüência
cardíaca, pressão arterial sistêmica sistólica, pressão arterial pulmonar sistólica,
diastólica e média, pressão de oclusão da artéria pulmonar e gradiente transvalvar
mitral ao cateterismo. Além disso, nesta condição, a ΔVS se correlacionou
inversamente com o volume sistólico indexado e saturação venosa de oxigênio. A
análise comparativa dos grupos evidenciou, no grupo III, valores significativamente
superiores de pressão sistólica do ventrículo direito (ao ecodopplercardiograma),
pressão arterial pulmonar sistólica, diastólica e média, pressão de oclusão da
artéria pulmonar e gradiente transvalvar mitral ao cateterismo. Não houve variável
capaz de distinguir o grupo I do II. Conclusão: O uso de CPAP aumentou o volume
sistólico nos pacientes com estenose mitral de maior impacto clínico e
hemodinâmico, caracterizados por maior limitação funcional, hipertensão pulmonar
e gradiente transvalvar mitral e menor saturação venosa de oxigênio e volume
sistólico indexado.

SUMMARY
Bento AM. Hemodynamic effects of positive pressure noninvasive ventilation
in patients with symptomatic mitral stenosis [thesis]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2008. 116p.
Background: Continuous positive airway pressure (CPAP) impacts hemodynamic
changes in heart failure patients by impending cardiac filling and reduces cardiac
afterload by reducing left ventricular transmural pressure. These effects may
collaborate for the success of this therapy in patients with pulmonary congestion.
However, to your knowledge, no study has evaluated the hemodymanic effects of
CPAP in patients with mitral stenosis, which is a common etiology of pulmonary
congestion in some developing countries. Objectives: analyze the effects of CPAP
on hemodynamic parameters in patients with symptomatic mitral stenosis. Methods:
Forty patients with symptomatic mitral stenosis were included. They were monitored
by aorta pressure and the insertion of a pulmonary artery catheter. Hemodynamic
and gasometrical data were collected in each study period. Patients were evaluated
in three study periods. Baseline condition was during spontaneous breathing. We
applied CPAP 7 cm H2O in the second period and 14 cm H2O in the last period of
the study. Were excluded patients with left ventricular systolic dysfunction, other
valvopathy more than mild, and left atrial thrombi assessed by echocardiography
and patients with history or symptom of chronic obstructive pulmonary disease.
Percentage changes of stroke volume (ΔSV) were calculated with the values at
baseline set as 100% and were correlated to clinical, ecocardiographic,
hemodynamic and gasometrical data (at baseline). Patients were classified in group
I if ΔSV was ≤ -10%, group II if ΔSV was between -9,9% and +9,9% or group III if
ΔSV ≥ +10%. Results: During CPAP use, heart rate, systemic blood pressure and
pulmonary artery pressure did not significantly change. At CPAP 7 cmH2O, ΔSV
correlated positively with baseline values of diastolic pulmonary artery pressure,
pulmonary artery occlusion pressure and mean transmitral gradient. There was no
variable capable to distinguish the groups. At CPAP 14 cmH2O, ΔSV correlated
positively with functional class, pulmonary artery systolic pressure (measured by
echocardiography), heart rate, systolic blood pressure, systolic pulmonary artery
pressure, diastolic pulmonary artery pressure, pulmonary artery occlusion pressure
and mean transmitral gradient. Not only, at CPAP 14 cmH2O, ΔSV correlated
inversely to indexed stroke volume and central venous saturation. Responders
(group III) had superior pulmonary artery pressure (measured by echocardiography),
systolic pulmonary artery pressure, diastolic pulmonary artery pressure, pulmonary
artery occlusion pressure and mean transmitral gradient. The comparison between
groups I and II did not evidence any variable capable to distinguish them.
Conclusion: CPAP improved stroke volume in those with mitral stenosis with
greater clinical and hemodynamic impact, characterized by higher functional
limitation, pulmonary hypertension and mean transmitral gradient and lower central
venous saturation and indexed stroke volume.
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