Comparação do desempenho dinâmico do sistema fechado para
colheita de amostras de sangue HemoDraw® Plus com outros
três sistemas
Livro branco

INTRODUÇÃO

A.

A medição da tensão arterial é um passo obrigatório na
avaliação da hemodinâmica, dado que fornece informações
primárias acerca do desempenho do sistema cardiovascular
e da perfusão nos tecidos1. É clinicamente importante que
a precisão do sistema utilizado para monitorizar a pressão
arterial seja a mais elevada possível, independentemente da
patologia clínica em causa2,3. Em doentes em estado crítico
e em doentes que estejam a ser submetidos a grandes
cirurgias e a cirurgias de alto risco, a medição direta da
tensão arterial intra-arterial através de um dispositivo com
sensor intravascular é considerada a norma de ouro. Esta
abordagem permite uma recolha de informações contínua em
tempo real sobre a ação de bombagem do coração, incluindo
a tensão arterial sistólica e diastólica e o fecho das válvulas4.
Tais dispositivos permitem que se efetuem medições de
batimento-a-batimento, mesmo nos casos em que estão a
ser administrados fármacos inotrópicos ou vasoativos aos
doentes, ou nos casos em que ocorreu uma súbita alteração
no volume de sangue, tónus arterial ou arritmias3,5,6. As
medições da tensão arterial invasivas são consideradas mais
precisas do que as realizadas com sistemas não invasivos
(técnica oscilométrica) em determinadas situações, tal como
a instabilidade hemodinâmica, hipotensão grave, aumento da
rigidez arterial e doentes obesos2,5-8.

Transdutor de pressão

A tensão arterial intra-arterial direta é habitualmente medida
utilizando um sistema de transdutor com cateter que deteta
a onda de pressão gerada pela contração cardíaca (Figura A)4.
A onda de pressão é transmitida através de tubagem cheia
de fluido e das torneiras de passagem até ao diafragma
de deteção do transdutor de pressão. A pressão deforma o
diafragma, produzindo alterações na resistência elétrica que
pode ser convertida num sinal elétrico, que pode ser gravado/
monitorizado. O sistema de tensão arterial intra-arterial
deve ser capaz de detetar e transmitir os componentes de
alta frequência da curva arterial (no mínimo 24 Hz) de modo
a representar com precisão a curva da pressão arterial9.
Os parâmetros cardíacos que podem ser medidos com uma
curva da pressão arterial normal proveniente de um indivíduo
saudável, incluem pressão sistólica, pressão diastólica, pulso,
pressão da incisura dicrótica, frequência cardíaca e tempo de
ejeção do ventrículo esquerdo (Figura B)4.
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Para que ocorram os menores erros na curva de pressão arterial,
o sistema de transdutor com cateter necessita de ser preciso,
sensível, linear e registar desvios mínimos10,11. Os erros nas
medições podem dever-se a erros de calibração do sistema,
pulso alternante alterado (dissecção ou estenose arterial) e
artefactos resultantes de movimentação ou de resposta dinâmica
inadequada dos sistemas de monitorização cheios de fluido10,11.
Deste conjunto de possibilidades, o principal contribuidor para
a imprecisão da curva da pressão arterial é a resposta dinâmica
do sistema hidráulico/transdutor de pressão (ou seja, fluido
e diafragma)4,9.
Uma curva tem dois componentes de resposta dinâmica:
frequência natural e coeficiente de atenuação4,9. A frequência
natural de um sistema de medição da tensão arterial intraarterial consiste no número de oscilações por unidade de
tempo que ocorre sem qualquer atenuação e é determinada
pelas propriedades dos respetivos componentes4,9. A maioria
dos sistemas disponíveis no mercado possuem uma frequência
natural de aproximadamente 200 Hz, mas esta é reduzida pela
adição de torneiras de três vias, bolhas, coágulos e comprimento
adicional da tubagem. O coeficiente de atenuação está
relacionado com o tempo que demora a efetuar a atenuação da
curva. Devido às características específicas de um sistema (ou
seja, comprimento da cânula ou tubagem, conformidade, inércia
de fluidos, resistência de fluidos), o sistema pode apresentar
uma atenuação insuficiente, uma atenuação excessiva ou uma
atenuação ideal (Figura C)4. Se o sistema apresentar uma
atenuação ideal, a curva de pressão pode regressar à sua curva
da linha de base após ter sofrido perturbações 4. Se um sistema
apresentar uma atenuação insuficiente, a curva de pressão
tende a repercutir-se, conduzindo a uma sobreavaliação da
pressão sistólica e a uma subavaliação da pressão diastólica4.
Se um sistema apresentar uma atenuação excessiva, a curva fica
nivelada, resultando na subavaliação da tensão arterial sistólica e
na sobreavaliação da tensão arterial diastólica4.
A Figura 2 ilustra um gráfico de Gardner que mostra a relação
entre a frequência natural e o coeficiente de atenuação de um
sistema, indicando a resposta dinâmica4,10. Um sistema com uma
atenuação ideal apresenta uma frequência natural elevada para
permitir um intervalo o mais alargado possível nos coeficientes
de atenuação. Habitualmente nos sistemas que não requerem
uma resposta rápida (tais como os utilizados em adultos), as
frequências naturais >30 Hz são precisas (geram uma pressão
arterial com uma diferença de 1 mmHg da pressão real) e a
frequência mínima absoluta que pode conduzir a uma curva
adequada é de 7 Hz.4,10. Um coeficiente de atenuação de 0,5
consiste num nível adequado de atenuação para o intervalo mais
alargado de frequências naturais4,10.
FIGURA 2. O GRÁFICO DE GARDNER INDICA O NÍVEL DE
ATENUAÇÃO DA CURVA DE PRESSÃO COMO UMA FUNÇÃO DA
FREQUÊNCIA NATURAL E O COEFICIENTE DE ATENUAÇÃO DE
DOENTES COM UMA FREQUÊNCIA CARDÍACA NORMAL. (DE [10])
1,0

MÉTODOS
O desempenho dinâmico do sistema HemoDraw® Plus, VAMP,
VAMP plus e dos sistemas SafeSet® foi avaliado utilizando um
teste de “onda quadrada”, conforme descrito por Gardner et al.10
Foi utilizado um simulador de tensão arterial. Cada sistema
individual foi configurado e cuidadosamente cheio com solução
salina para eliminar bolhas e, em seguida, testado três vezes.
Foram geradas ondas quadradas ao ligar um gerador de sinais
a um gerador de pressão. Foram gravadas ondas quadradas
e a frequência natural e os coeficientes de atenuação foram
calculados utilizando a seguinte equação12:
D= -ln (A2/A1)/(π2 + [ln (A2/A1)]2)1/2
Em que A1 é a amplitude do primeiro pico e A2 é a amplitude do
segundo pico.
A média dos três testes foi representada num gráfico que foi
comparado com o gráfico de Gardner.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Na Figura 3 são apresentadas uma curva representativa
do Sistema HemoDraw® Plus e outra dos sistemas da sua
concorrência A, B e C. Cada sistema produziu uma curva única,
que indica diferenças na frequência natural e nas propriedades
de atenuação entre os sistemas. A representação em gráfico
do desempenho dinâmico (frequência natural vs. coeficiente de
atenuação) de cada sistema no gráfico de Gardner demonstrou
que o sistema HemoDraw® Plus tem uma melhor resposta
em termos de frequência do que os restantes três sistemas,
dado que o coeficiente de atenuação e a frequência natural se
situam dentro do intervalo adequado para o registo de curvas de
pressão arterial precisas (Figura 4). A diferença entre sistemas
muito provavelmente representa diferentes características
físicas, incluindo as propriedades do diafragma, do cateter
arterial e da elasticidade do sistema. O facto de os sistemas da
concorrência A, B e C revelarem uma atenuação insuficiente
indica que estes sistemas podem sobreavaliar a tensão arterial
sistólica, particularmente nos doentes com frequências cardíacas
elevadas13. A constatação de que o sistema da Concorrência C
apresenta uma atenuação insuficiente é consistente com
um estudo anterior que investigou o desempenho dinâmico
do sistema da Concorrência C e que também o considerou
como apresentando uma atenuação insuficiente (coeficiente
de atenuação mediano de 0,324 e frequência de ressonância
mediana de 12,5 Hz)13.
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FIGURA 4. DESEMPENHO DINÂMICO DO SISTEMA HEMODRAW®
PLUS E DOS SISTEMAS DA CONCORRÊNCIA A, B E C
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A um nível prático, é importante que o prestador de cuidados de
saúde esteja ciente da elevada incidência das curvas arteriais
com atenuação insuficiente em doentes em estado crítico14.
Uma simples observação da curva não fornece informações
suficientes para uma pessoa determinar a adequação da resposta
dinâmica10. A atenuação insuficiente é frequentemente ignorada
e pode conduzir a abordagens terapêuticas inadequadas, tal
como falta de fluidos e/ou suporte vasoativo/inotrópico em casos
de hipotensão verdadeira ou ao tratamento de falsa hipertensão
com uma subsequente redução na pressão de perfusão nos
tecidos7,14. Um estudo revelou que a incidência de atenuação
insuficiente em doentes que estão a ser submetidos a uma
grande cirurgia vascular e cardíaca era aproximadamente de
31%, e a sobreavaliação média da tensão arterial sistólica era
de 38,5 mmHg (intervalo, 2 a 77 mmHg)14. Em contrapartida,
em doentes que não apresentam uma atenuação insuficiente,
a sobreavaliação da tensão arterial sistólica era apenas de
4,1 mmHg (intervalo de 1,5 a 15 mmHg)14. Uma diferença de
>10 mmHg da pressão arterial real é clinicamente relevante
e >20 mmHg é clinicamente inaceitável7. Para além das razões
técnicas específicas do sistema para a atenuação insuficiente
devem também ser consideradas as razões clínicas, uma vez
que algumas das condições podem ter um impacto na medição
da tensão arterial, incluindo hipertensão arterial crónica,
arteriopatia polidisterctual e doença pulmonar obstrutiva crónica
[DPOC]14. A sedação pode igualmente afetar as medições;
contudo, desempenha um papel protetor na medida em que pode
reduzir a atenuação insuficiente14.
Em resumo, na medicina moderna é de fulcral importância uma
representação fiel da curva de pressão arterial e a subsequente
medição dos valores de tensão arterial, particularmente nas
áreas dos cuidados intensivos e de anestesiologia. As conclusões
das experiências in vitro deste estudo indicam que o sistema
HemoDraw® Plus apresenta uma melhor resposta da frequência
quando comparado com os sistemas da concorrência A, B e C,
sugerindo que possui uma precisão mais elevada para a medição
direta da tensão arterial intra-arterial.
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