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Resumo

Fundamento: Pacientes com insuficiência cardíaca (IC) apresentam disfunção ventricular esquerda e redução da pressão 
arterial média (PAM). O aumento do estímulo adrenérgico causa vasoconstrição e resistência dos vasos, mantendo a 
PAM, enquanto aumenta a resistência vascular periférica e a rigidez dos vasos condutores. O aumento da pressão 
de pulso (PP) reflete a complexa interação do coração com os sistemas arteriais e venosos. O aumento da PP é um 
importante marcador de risco em pacientes com insuficiência cardíaca crônica (ICC). A ventilação não invasiva (VNI) 
tem sido utilizada para IC aguda descompensada para melhorar a congestão e a ventilação pelos efeitos respiratórios e 
hemodinâmicos. No entanto, nenhum desses estudos relatou o efeito da VNI na PP.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi determinar os efeitos agudos da VNI com CPAP (pressão positiva contínua nas vias 
aéreas) sobre a PP em pacientes ambulatoriais com ICC.
Métodos: Seguindo um protocolo randomizado, duplo-cego, cruzado e controlado com placebo, 23 pacientes com ICC 
(17 homens, 60 ± 11 anos, IMC 29 ± 5 kg/cm2, classes II e III da NYHA) foram submetidos à CPAP via máscara nasal 
durante 30 minutos na posição reclinada. A pressão da máscara foi de 6 cmH2O, enquanto o placebo foi fixado em  
0-1 cmH2O. PP e outras variáveis hemodinâmicas não invasivas foram avaliadas antes, durante e depois do placebo e 
do modo CPAP.
Resultados: A CPAP diminuiu a frequência cardíaca de repouso (pré: 72 ± 9; pós 5 min: 67 ± 10 bpm , p < 0,01) e 
PAM (CPAP: 87 ± 11; controle 96 ± 11 mmHg , p < 0,05 pós 5 min). A CPAP diminuiu a PP (CPAP: 47 ± 20 pré para  
38 ± 19 mmHg pós; controle: 42 ± 12 mmHg, pré para 41 ± 18 pós p < 0,05 pós 5 min).
Conclusão: A VNI com CPAP diminuiu a pressão de pulso em pacientes com ICC estável. Ensaios clínicos futuros devem 
investigar se esse efeito está associado com melhora no desfecho clínico. (Arq Bras Cardiol. 2014; 102(2):181-186)
Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca; Pressão de Pulso; CPAP.

Abstract
Background: Patients with heart failure (HF) have left ventricular dysfunction and reduced mean arterial pressure (MAP). Increased adrenergic 
drive causes vasoconstriction and vessel resistance maintaining MAP, while increasing peripheral vascular resistance and conduit vessel stiffness. 
Increased pulse pressure (PP) reflects a complex interaction of the heart with the arterial and venous systems. Increased PP is an important risk 
marker in patients with chronic HF (CHF). Non-invasive ventilation (NIV) has been used for acute decompensated HF, to improve congestion and 
ventilation through both respiratory and hemodynamic effects. However, none of these studies have reported the effect of NIV on PP. 

Objective: The objective of this study was to determine the acute effects of NIV with CPAP on PP in outpatients with CHF. 

Methods: Following a double-blind, randomized, cross-over, and placebo-controlled protocol, twenty three patients with CHF (17 males;  
60 ± 11 years; BMI 29 ± 5 kg/cm2, NYHA class II, III) underwent CPAP via nasal mask for 30 min in a recumbent position. Mask pressure was  
6 cmH2O, whereas placebo was fixed at 0-1 cmH2O. PP and other non invasive hemodynamics variables were assessed before, during and after 
placebo and CPAP mode.

Results: CPAP decreased resting heart rate (Pre: 72 ± 9; vs. Post 5 min: 67 ± 10 bpm; p < 0.01) and MAP (CPAP: 87 ± 11; vs. control 96 ± 11 
mmHg; p < 0.05 post 5 min). CPAP decreased PP (CPAP: 47 ± 20 pre to 38 ± 19 mmHg post; vs. control: 42 ± 12 mmHg, pre to 41 ± 18 post 
p < 0.05 post 5 min).

Conclusion: NIV with CPAP decreased pulse pressure in patients with stable CHF. Future clinical trials should investigate whether this effect is 
associated with improved clinical outcome.(Arq Bras Cardiol. 2014; 102(2):181-186)

Keywords: Heart Failure; Pulse Pressure; CPAP.
Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
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Introdução
A insuficiência cardíaca (IC) é um dos principais problemas 

de saúde pública nos países em desenvolvimento e, apesar dos 
avanços médicos, a mortalidade decorrente da IC permanece 
elevada1. A ativação neuro-humoral na IC leva à disfunção 
ventricular esquerda e à redução da pressão arterial média 
(PAM). Mecanismos compensatórios para manter a PAM causam 
vasoconstrição, o que aumenta a resistência vascular periférica 
e a rigidez dos vasos condutores2. Esses efeitos aumentam a 
pressão de pulso (PP), o que demonstra a complexa interação 
do coração com os sistemas arterial e venoso3,4. A pressão de 
pulso é determinada por dois componentes hemodinâmicos: 
um componente direto, que é um produto da ejeção ventricular 
(volume sistólico e rapidez de ejeção ventricular) e interações 
das propriedades viscoelásticas dos grandes vasos,  assim como 
um componente indireto resultante da onda de pulso5,6. Como 
o aumento da PP expressa a progressão da IC, ele tem sido 
relacionado a aumento da pós-carga ventricular7 e da demanda 
de oxigênio do miocárdio8, diminuição do relaxamento 
ventricular9 e isquemia subendocárdica10. Portanto, o aumento 
da PP é um importante marcador de risco para eventos 
cardiovasculares subsequentes em pacientes com insuficiência 
cardíaca crônica (ICC)11,12. Estudos anteriores relataram que a 
PP de 50 mmHg é o valor médio normal para referência clínica 
em homens e mulheres13, e acima de 53 mmHg aumenta o 
risco de eventos cardiovasculares14,15.

A ventilação não invasiva (VNI) tem sido utilizada na 
IC descompensada para diminuir a congestão pulmonar 
e melhorar a ventilação através de efeitos mecânicos e 
hemodinâmicos16,17. Em pacientes com ICC estável, a VNI 
não tem sido extensivamente estudada. Naughton e cols.18 
mostraram que a administração de pressão positiva contínua 
das vias aéreas (CPAP) em pacientes com insuficiência 
cardíaca estável em repouso melhorou acentuadamente 
o desempenho cardíaco e também reduziu o trabalho de 
respiração. Outros estudos têm mostrado aumento do débito 
cardíaco e do volume sistólico, juntamente com a diminuição 
da resistência vascular sistêmica entre os pacientes com ICC 
e elevada pressão de enchimento ventricular esquerdo19,20.  
No entanto, nenhum desses estudos relatou o efeito da VNI na 
PP, que é um marcador de risco independente em pacientes 
com IC estável11,12.

No presente estudo, a hipótese investigada foi que, em 
pacientes com ICC, a VNI diminuiria a pressão de pulso, 
removendo a carga dos músculos ventilatórios e melhorando 
o desempenho cardíaco. Portanto, o objetivo deste estudo 
foi determinar os efeitos de uma única sessão de VNI com 
CPAP sobre a pressão de pulso em pacientes com ICC estável.

Métodos
O estudo incluiu pacientes com ICC sistólica da Clínica de 

Insuficiência Cardíaca do Hospital Universitário.  Os critérios 
de inclusão foram: ICC de etiologia isquêmica ou idiopática 
por pelo menos três meses; fração de ejeção ventricular 
esquerda (FEVE) ≤ 45% nos últimos três meses, documentada 
pelo ecocardiograma ou ventriculografia radioisotópica; classe 
II ou III da New York Heart Association; doença estável, sem 
internação hospitalar nos últimos três meses. A estabilidade 

clínica foi definida como ausência de mudança nos sintomas, 
quadro clínico ou medicamentos nos últimos três meses. 
Os pacientes eram excluídos do estudo se tivessem doença 
significativa pulmonar obstrutiva (VEF1/CVF < 75% do 
previsto), angina instável, arritmias cardíacas significativas ou 
infarto do miocárdio nos últimos três meses. Os participantes 
completaram uma visita de triagem, que incluiu exame clínico 
e teste de função pulmonar (Marquette Hellige, Alemanha). 
Esse protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa Humana, e todos os pacientes deram consentimento 
informado antes de entrar no estudo.

O protocolo do estudo consistiu em uma investigação 
duplo-cega, randomizada, cruzada e controlada por placebo 
sobre os efeitos hemodinâmicos da VNI em ambiente 
controlado. Foram recrutados 23 pacientes, e as experiências 
foram efetuadas em dois dias diferentes com intervalo de 
3-5 dias. O paciente não tinha conhecimento do modo de 
ventilação randomizada anterior, e o investigador principal 
não estava presente na cena da VNI. Uma sessão preliminar 
de VNI foi executada para adaptação e determinação 
do tamanho da máscara, tolerância ao método e pressão 
individual da CPAP a ser utilizada na experiência. A sensação 
de desconforto respiratório foi aferida durante todos os 
testes usando pontuação arbitrária de conforto (0 = nenhum 
desconforto, até 5 = muito desconfortável). Esse parâmetro foi 
utilizado para limitar o aumento ou a diminuição da pressão 
da máscara sempre que a classificação chegava a 4 ou 5 nas 
sessões de adaptação à VNI.

No dia da CPAP, os pacientes foram submetidos a um 
protocolo utilizando a pressão da máscara e o tempo de CPAP 
predeterminados. No dia do controle, os pacientes foram 
submetidos à CPAP com placebo, consistindo na aplicação 
de uma pressão fixa de ≤ 1 cmH2O durante 30 minutos por 
meio de uma válvula de derivação (Figura 1).

A VNI no modo CPAP (Tranquility, Healthdyne, EUA) foi 
aplicada por meio de uma máscara nasal (Sealflex, Caradyne, 
EUA) por 30 minutos na posição reclinada, precedida por um 
período de descanso de 15 minutos de respiração espontânea. 
A pressão na máscara foi fixada inicialmente em 3 cmH 2O 
durante cinco minutos, seguida de 6 cmH2O, de acordo com 
a tolerância predeterminada de cada paciente.

Durante a VNI, a frequência cardíaca (FC) e a saturação 
de oxigênio (SpO2) por oximetria de pulso (Healthdyne, 
Marietta, GA) foram monitoradas continuamente, e a pressão 
arterial (PA) foi medida manualmente no final do período 
de descanso e aos 5, 10, 20 e 30 minutos da VNI (método 
auscultatório obtido por pesquisador treinado, usando um 
esfigmomanômetro-padrão de mercúrio no braço esquerdo). 
A frequência respiratória (FR) e a SpO2 foram registradas 
nesses mesmos intervalos. A fim de testar se o efeito de CPAP 
persistiu após a cessação da VNI, as variáveis   hemodinâmicas 
foram medidas cinco minutos após a interrupção da VNI (pós).

Análise Estatística
Todos os dados foram analisados pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov para determinar se seguiam a distribuição normal. 
Mudanças temporais nas variáveis   hemodinâmicas e 
respiratórias (estudo randomizado, controlado com placebo) 
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foram comparadas durante a VNI e o placebo pela análise 
de variância ANOVA de dois fatores com medidas repetidas, 
onde o modo ventilatório (VNI ou placebo) e o tempo 
foram as principais variáveis  . Quando os valores de F eram 
significativos, comparações de pares foram realizadas com 
o teste post-hoc de Bonferroni. O número de indivíduos a 
serem estudados foi calculado a partir da resposta de PP obtida 
de estudos anteriores, cuja diferença mínima detectável, 
em média, foi de 7 mmHg e o desvio-padrão esperado de 
resíduos foi de 5 mmHg. Para esse efeito esperado de tamanho 
e desvio, e fixando o poder estatístico em 0,8 e o erro alfa 
em 0,05, o tamanho mínimo da amostra foi determinado 
em nove indivíduos. Todos os resultados são expressos como  
médias ± SEM, e p < 0,05 foi considerado significativo.

Resultados
Quarenta pacientes foram convidados a participar 

do estudo, com 23 deles concordando em participar e 
efetivamente entrando no presente estudo. As características 
dos pacientes são mostradas na Tabela 1.

Um experimento controlado foi adicionado após protocolo 
randomizado, controlado com placebo e cruzado para reduzir 
o viés na análise dos efeitos hemodinâmicos da VNI aguda 
em pacientes com ICC. Dos 40 pacientes, 17 tiveram que ser 
excluídos do estudo por instabilidade clínica, desconforto com 
a máscara ou reações claustrofóbicas ou por não desejarem 
participar. Consequentemente, o estudo incluiu 23 pacientes 
cujas características são apresentadas na Tabela 1. 

Os resultados mostraram diminuição da FC, pressão arterial 
sistólica (PAS), PP e FR com VNI e CPAP, quando comparados 
aos valores pré-CPAP (p < 0,05). Valores de PAS, pressão 
arterial diastólica (PAD) e PAM durante CPAP foram menores 
do que os controles (p < 0,05). A PP progressivamente 
diminuiu, atingindo o valor mais baixo em vinte minutos após 

Tabela 1 - Características dos pacientes com insuficiência cardíaca 
participantes do estudo

Tamanho da amostra 23 (17 M / 6 F)
Idade (anos) 60 ± 10
Peso (kg) 78 ± 18
Altura (cm) 160 ± 0,1
IMC (kg/cm2) 29 ± 6
Etiologia da IC 
(isquêmica/idiopática) 12/11

NYHA 13 classe II/ 10 classe III

Medicamentos
IECA 83%
Diuréticos 75%
Digoxina 33%
Nitratos 16%
Betabloqueadores 66%

IMC: Índice de massa corporal; NYHA: New York Heart Association; 
IC: Insuficiência cardíaca; IECA: Inibidor da enzima conversora de 
angiotensina; M: masculino; F: feminino.

Figura 1 - Fluxograma do projeto do estudo. ICC: insuficiência cardíaca crônica; VNI: ventilação não invasiva; CPAP: pressão positiva contínua nas vias aéreas.

Dia 3
PLACEBO com pressão 

fixa ≤1cmH2O ou CPAP de 
6cmH2O (30 min), de acordo 

com a tolerância de cada 
paciente.

Dia 2
CPAP 6 cmH2O ou placebo
pressão fixa de ≤ 1 cmH2O
(30 mim): de acordo com a
tolerância de cada paciente

Duplo-cego, randomizado
(placebo ou CPAP), cruzado

Dia 1
Sessão NIV preliminar de adaptação e 
determinação do tamanho da máscara

Pacientes elegíveis
(N = 23)

Excluídos (N = 17)
- instabilidade clínica (n = 8)
- desconforto com a máscara ou 
reações claustrofóbicas (n = 2)
Desejo de não participar (n = 7)

Avaliados para elegibilidade 
(ICC, N = 40)
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CPAP (p < 0,05). Por outro lado, a FC diminuiu aos cinco 
minutos de CPAP e manteve-se menor do que os valores 
prévios até o final da análise (Tabela 2).

O comportamento da pressão de pulso durante e depois 
do modo de CPAP versus placebo é  mostrado na Figura 2.

Discussão
Estudos anteriores avaliaram os efeitos hemodinâmicos 

da CPAP em pacientes com IC aguda21,22, enquanto outros 
avaliaram a relevância clínica da PP23,24, mas poucos 
estudos têm avaliado os efeitos da CPAP em pacientes com 
IC crônica18,25. Portanto, não é surpreendente que alguns 
dos achados sejam semelhantes às publicações anteriores 

Tabela 2 - Efeitos da ventilação não invasiva com pressão positiva contínua nas vias aéreas ou placebo sobre variáveis   hemodinâmicas em 
pacientes com insuficiência cardíaca ( n = 23)

Momento FC PAS PAD PAM PP FR

CPAP CTRL CPAP CTRL CPAP CTRL CPAP CTRL CPAP CTRL CPAP CTRL

Pré 72 ± 9 69 ± 9 117 ± 17 115 ± 17 70 ± 12 73 ± 10 86 ± 10 87 ± 10 47 ± 20 42 ± 18 19 ± 4 20 ± 3

5 min 68 ± 11* 69 ± 11 112 ± 16† 118 ± 19 71 ± 12† 75 ± 10 85 ± 11† 89 ± 12 41 ± 17 43 ± 16 17 ± 3* 20 ± 3

10 min 67 ± 11* 71 ± 12 113 ± 17† 118 ± 20 71 ± 11† 75 ± 11 85 ± 11† 90 ± 13 42 ± 18 43 ± 16 17 ± 3* 20 ± 3

20 min 68 ± 11* 70 ± 12 111 ± 17*† 117 ± 19 73 ± 10 75 ± 11 86 ± 10† 89 ± 12 38 ± 17*† 42 ± 14 17 ± 3* 19 ± 3

30 min 67 ± 11* 70 ± 12 112 ± 16*† 116 ± 20 74 ± 9† 75 ± 9 86 ± 9† 88 ± 11 39 ± 16*† 41 ± 16 18 ± 3 19 ± 3

Pós 5 min 67 ± 10* 72 ± 12 113 ± 18*† 118 ± 20 74 ± 10 77 ± 12 87 ± 10† 90 ± 12 38 ± 19*† 41 ± 18 19 ± 3 19 ± 3

*p < 0,05 versus pré para o mesmo modo. † p < 0,05 CPAP versus placebo no mesmo momento. CPAP: pressão positiva contínua nas vias aéreas; CTRL: controle; FC: 
frequência cardíaca; FR: frequência respiratória; PAD: pressão arterial diastólica; PAM: pressão arterial média; PP: pressão de pulso; PAS: pressão arterial sistólica.

envolvendo pacientes com IC descompensada26,27, e podem 
refletir interações diretas coração-pulmão, levando a melhora 
global do desempenho cardíaco e diminuição do esforço 
respiratório22. No entanto, o principal objetivo do estudo foi 
determinar especificamente os efeitos da VNI com CPAP na PP, 
uma vez que é um indicador hemodinâmico útil da rigidez dos 
vasos arteriais condutores28,29, tem interdependência direta 
com fatores hemodinâmicos importantes, como o volume 
sistólico e o pico do fluxo sanguíneo na aorta11,30, e carrega 
um poder preditivo independente para o desenvolvimento 
da disfunção ventricular esquerda31 e ICC em indivíduos 
previamente saudáveis32. Além disso, existe relação direta 
entre PP elevada e resultados adversos em pacientes com 
disfunção assintomática do VE31 e IC33.

Figura 2 - Pressão de pulso (PP) de pacientes com insuficiência cardíaca crônica (n = 23), medida após 5, 10, 20 e 30 minutos de ventilação não invasiva com pressão 
positiva contínua (CPAP, triângulo) ou placebo (círculo). * p < 0,01 x PRE para o mesmo modo de ventilação. † p < 0,001 x placebo no mesmo momento.

Desempenho da PP: CPAP x placebo (p < 0,001)

Minutos

m
m

Hg

Pré Pós 5

CPAP

PLACEBO
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Aronson e Burger11, em seu estudo, observaram que 
PP mais baixa em pacientes com insuficiência cardíaca 
descompensada determinava maior risco de morte. Além 
disso, concluíram que a PP depende da situação clínica 
do paciente, uma vez que PP elevada em pacientes com 
insuficiência cardíaca descompensada conferia contratilidade 
preservada e, em pacientes ambulatoriais, maior risco de 
eventos. Os pacientes nesse estudo estavam nas classes II e 
III da NYHA, há pelo menos três meses sem dar entrada na 
emergência ou hospital, e, portanto, clinicamente estáveis.

Verdecchia e cols.14 encontraram maior risco de eventos 
cardiovasculares quando a pressão de pulso era maior do que 
53 mmHg. Nesse estudo, os pacientes apresentaram PP inicial 
próxima de 50 mmHg, e a CPAP reduziu esse parâmetro de 
forma contínua, que persistiu após a retirada da VNI.

O presente estudo mostrou diminuição da PP em 
pacientes com ICC estável submetidos à VNI com CPAP 
associada a outras alterações hemodinâmicas, tanto no estudo 
aberto como no protocolo cruzado duplo-cego controlado.  
Os pacientes incluídos no estudo tinham FEVE ≤ 45% e 
PP basal alta, o que denota disfunção ventricular esquerda 
e redução da complacência ou distensibilidade arterial, 
com aumento na rigidez do vaso. Esses resultados podem 
ter implicações clínicas diretas, já que a diminuição da PP 
produzida pela CPAP pode representar melhora da ejeção 
ventricular esquerda e reduzir resultados adversos.

 Além dos efeitos sobre a PP, a VNI com CPAP também causou 
efeito significativo sobre outras variáveis   hemodinâmicas e 
respiratórias, o que pode indicar alterações na modulação 
autonômica ou em adição à carga ventricular e retorno 
venoso34. A frequência respiratória diminuída pode indicar 
melhor ventilação, explicando a sensação subjetiva de todos 
os pacientes que relataram maior conforto respiratório. 
Em relação às variáveis   hemodinâmicas, existem ligações 
autonômicas reflexas entre os sistemas pulmonar e circulatório 
que incluem respostas reflexas às alterações na parede do tórax 
e/ou mecanorreceptores respiratórios, e respostas reflexas às 
mudanças nas tensões da gasometria arterial35. Com efeito, 
a inflação do pulmão pode levar a vasodilatação sistêmica 
através de um reflexo vagal mediado, o que poderia resultar 
em diminuições do volume cardíaco secundário à diminuição 
da pós-carga do VE36. A redução da pressão arterial observada 
sob VNI pode ser explicada pelo aumento de pressão nas vias 
aéreas e pressão intratorácica, levando a aumento do volume 
pulmonar e subsequente diminuição da pressão ventricular 
esquerda transmural e pós-carga ventricular36.

A VNI é um método de ventilação seguro e viável, 
facilmente aplicado no ambulatório, mas a sua eficácia é 
extremamente dependente do conforto e aceitação por parte 
do paciente25,27. Portanto, no presente estudo foi realizada 
uma sessão de NIV preliminar (fase 1) para a adaptação e 
determinação da máscara. Essa sessão preliminar também foi 
empregada para determinar a pressão individual da CPAP a 
ser usada em estudos seguintes, a qual foi determinada como 
sendo a pressão mais baixa que resultou na maior resposta 
hemodinâmica enquanto era confortável para o paciente. 
O nível de pressão da CPAP que resultou em respostas 
hemodinâmicas significativas foi próximo de 6 cmH2O.  
Esses valores de pressão da CPAP foram semelhantes 

em estudos anteriores que demonstraram melhora do 
débito cardíaco, com baixos níveis da CPAP19,37. Como 
as publicações anteriores tinham mostrado isquemia 
do miocárdio em pacientes com insuficiência cardíaca 
isquêmica durante a administração de pressão positiva de 
dois níveis (Bipap)38,39, o modo CPAP foi escolhido a fim de 
diminuir a ocorrência de potenciais efeitos adversos. Dessa 
forma, não houve eventos desencadeados por CPAP nos 
pacientes que participaram do estudo.

Limitações
Em nosso estudo, não foi possível determinar o mecanismo 

exato responsável pelas alterações hemodinâmicas;  
no entanto, já é sabido, a partir de estudos anteriores,  
que os aumentos no débito cardíaco com CPAP podem 
ser explicados pela vasodilatação sistêmica, possivelmente 
de base reflexa, levando a diminuição da pós-carga do 
ventrículo esquerdo e consequente aumento do volume 
sistólico e débito cardíaco35. Observou-se que os efeitos 
hemodinâmicos da VNI com CPAP permaneceram até cinco 
minutos após a retirada da CPAP; no entanto, entendemos 
que mais estudos são necessários para determinar a duração 
desses efeitos após a cessação da CPAP. Embora o presente 
estudo não tenha analisado os desfechos clínicos, em estudo 
anterior foi observada melhora na tolerância ao exercício de 
pacientes com ICC após VNI com CPAP (placebo ́  CPAP)40.

Conclusões
Concluímos que a VNI com CPAP é um método não 

farmacológico eficaz para reduzir a pressão de pulso em pacientes 
com insuficiência cardíaca crônica estável, com potenciais 
implicações clínicas para o tratamento desse grupo de pacientes. 
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