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VISÃO GERAL CLÍNICA:
DeVilbiss IntelliPAP® AutoAdjust®

Dispositivos de PAP (pressão positiva nas vias aéreas) de titulação automática estão no mercado 
há 15 anos. A DeVilbiss Healthcare, em um esforço para explicar e esclarecer os conceitos 
clínicos básicos que envolvem dispositivos de PAP de titulação automática e a operação exclusiva 
do DeVilbiss IntelliPAP AutoAdjust, fornece este documento com informações sobre vários tópicos
pertinentes:

• Breve histórico de dispositivos de titulação automática
• Visão geral das finalidades e funções de dispositivos de titulação automática
• Descrição dos elementos operacionais comuns de dispositivos de titulação automática
• Análise detalhada do histórico do dispositivo DeVilbiss AutoAdjust, incluindo:
> o algoritmo, com Precision Laminar Pneumotach™ e Event Set Measurement™
> como personalizar as configurações para fornecer a terapia ideal a pacientes individuais
> uma visão geral dos dados da terapia do paciente disponíveis pro meio das novas ferramentas 
de relatório da DeVilbiss

• Discussão de testes/comparações independentes de desempenho
• Visão geral de estudos independentes sobre o valor clínico de dispositivos de titulação 
automática

• Referências bibliográficas

HISTORY
Quando os dispositivos de PAP de titulação automática surgiram comercialmente nos Estados
Unidos, em meados da década de 1990, eram oferecidas várias teorias operacionais e tecnologias.
Alguns dos primeiros dispositivos tinham grandes limitações, que perpetuaram uma impressão
geral negativa do funcionamento de unidades de titulação automática.

A primeira unidade de titulação automática liberada para comercialização pela FDA (Agência 
de Controle de Alimentos e Medicamentos dos EUA) respondia muito agressivamente a apneias 
obstrutivas que provocavam agitação e frequentemente despertavam os pacientes. A segunda e a
terceira unidades de titulação automática liberadas para comercialização, o DeVilbiss AutoAdjust e
um dispositivo francês, respectivamente, eram viáveis e eficazes, com algoritmos minuciosamente
desenvolvidos. O quarto dispositivo usava roncos como único evento responsivo, deixando passar 
algumas, se não todas as apneias e hipopneias. Ele também despertava os pacientes. As vantagens
e os elogios que deveriam acompanhar as unidades de titulação automática DeVilbiss e a francesa
foram ofuscados pela publicidade negativa relacionada aos outros dois dispositivos. O DeVilbiss 
AutoAdjust, em particular, foi bem recebido por médicos e clínicos, com suas definições e respostas
comparadas às usadas em laboratórios do sono.

www.devilbisshealthcare.com
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Em 2002, a AASM (Academia de Medicina do Sono dos EUA) aceitou o uso de dispositivos de PAP 
de titulação automática para pacientes com OSA (apneia obstrutiva do sono) em sua publicação
“Practice parameters for the use of autotitrating continuous positive airway pressure devices for
titrating pressures and treating adult patients with obstructive sleep apnea syndrome: an update 
for 2007”.1 Esse importantíssimo artigo confirmou o valor médico e terapêutico de dispositivos de
titulação automática no tratamento de OSA em pacientes adultos. 

FINALIDADE E FUNÇÃO
Atualmente, há três funções principais de dispositivos de PAP de titulação automática: 

• Tratamento de Apneia obstrutiva do sono crônica
Dispositivos de titulação automática tratam a OSA com eficácia e levam em conta apneias 
relacionadas a REM, apneias posicionais e variabilidade noite a noite, nenhuma das quais é
tratada por dispositivos de CPAP (pressão positiva contínua nas vias aéreas) fixa. Dispositivos 
de PAP de titulação automática identificam e reagem a apneias obstrutivas e outros eventos
respiratórios anormais aumentando ou diminuindo automaticamente as pressões conforme 
determinado por um algoritmo complexo, exclusivo de cada dispositivo de titulação
automática.3

• Coleta de dados detalhados de terapia do paciente
Os dados de terapia do paciente fornecem informações para monitorar e/ou resolver problemas
de terapiaque possam exigir intervenção clínica após a titulação. Os dados também fornecem
as informações necessárias para avaliar o progresso de um paciente e diagnosticar preocu-
pações de terapia, como mau ajuste da máscara, respiração pela boca e/ou baixo uso. Uma 
resposta rápida a tais problemas é fundamental para aumentar a probabilidade de adesão do
paciente em longo prazo.19 Os dados de terapia do paciente também podem ser necessários
para determinar a aprovação de reembolso do plano de saúde.

• Estudos de titulação de PAP com ou sem supervisão3
Os dispositivos de titulação automática fornecem terapia clinicamente aceita para OSA a 
pacientes que, por motivos de exigibilidade, requerem terapia antes da titulação em laboratório.
Dentro das limitações, dispositivos de titulação automática podem ser usados em estudos do
sono com ou sem supervisão para determinar a CPAP fixa dos pacientes.

PONTOS OPERACIONAIS COMUNS
Alguns elementos são comuns a todos os fabricantes de dispositivos de titulação automática:

• Componentes internos
> Hardware
> Algoritmos

• Eventos responsivos – Eventos respiratórios que acionam uma resposta da terapia
• Eventos não responsivos – Eventos respiratórios que NÃO acionam uma resposta da terapia
• Coleta de dados e relatórios de terapia
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Componentes internos
Hardware
Para que uma PAP de titulação automática meça os padrões respiratórios corretamente e detecte
eventos anormais, a vazão e a pressão devem ser comunicadas ao algoritmo como um sinal de alta
qualidade. Sinais que contêm ruídos aleatórios não são confiáveis para indicar eventos anormais
nos padrões respiratórios.

Sempre usados nos dispositivos DeVilbiss AutoAdjust, embora ausentes de algumas das outras
primeiras unidades de titulação automática, os pneumotacômetros atualmente são reconhecidos
como a melhor solução para medir o volume da vazão de ar ao longo do tempo. A maioria dos 
dispositivos usa sensores de vazão para transformar as medições dos pneumotacômetros em 
sinais que possam ser usados para detectar padrões de vazão. O princípio por trás do uso de 
pneumotacômetros e sensores de vazão é o de que os padrões de vazão indicam padrões 
respiratórios correspondentes.

Dispositivos de PAP de titulação automática também utilizam um transdutor de pressão para
fornecer níveis de pressão precisos. O tipo e a qualidade desses dispositivos podem variar de 
acordo com os níveis de sensibilidade e as especificações de tolerância.

Algoritmos 
Um algoritmo é definido como um conjunto de regras para resolver um problema com um número
finito de etapas. Essencialmente, algoritmos são cálculos, integrados ao firmware do PAP, que 
utilizam sinais de vazão e pressão para resolver diversos “problemas” de titulação automática:

• Grau (cálculo) dos eventos respiratórios
• Identificação de eventos anormais com base em um conjunto definido de critérios
• Determinação da necessidade e velocidade de ajuste da pressão fornecida em resposta 
a um evento

Os algoritmos variam de um fabricante para outro em relação ao grau dos eventos, a resposta ao
grau do evento e a velocidade na qual a resposta é fornecida.

Um pequeno número de dispositivos de titulação automática tem a capacidade de ajustar definições
de eventos. Esses dispositivos ajustáveis, com acionadores de resposta personalizados de acordo
com as necessidades do paciente, proporcionam uma vantagem no gerenciamento correto de 
pacientes com OSA.  

Fenômenos responsivos
Eventos responsivos são eventos respiratórios que, quando presentes, acionam uma resposta para
aumentar a pressão e, quando ausentes, acionam uma resposta para diminuir a pressão. Todos 
os fabricantes de dispositivos de titulação automática utilizam uma fórmula exclusiva de eventos 
responsivos, mas dois eventos são comuns a todos os dispositivos de PAP de titulação automática
atuais: 

• Apneias obstrutivas – ocorrem quando as vias aéreas do paciente se fecham e a respiração 
não pode ocorrer

• Hipopneias – ocorrem quando as vias aéreas do paciente se fecham parcialmente e a 
respiração é limitada
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Apneias obstrutivas
Todos os fabricantes de dispositivos de titulação automática respondem a apneias obstrutivas 
aumentando a pressão. No entanto, cada fabricante tem uma definição exclusiva de apneia 
obstrutiva, dependendo da detecção e das capacidades de resposta de seu algoritmo. Alguns 
fabricantes permitem que os profissionais ajustem a definição de apneia obstrutiva e criem 
uma terapia personalizada para o paciente.

Hipopneias
Todos os fabricantes de dispositivos de titulação automática aumentam a pressão em resposta à
sua definição exclusiva de um evento de hipopneia. Alguns fabricantes permitem ajustes da
definição de hipopneia para personalizar a terapia. 

Roncos versus limitação de vazão 
Ronco e limitação de vazão são eventos semelhantes, visto que ambos podem ocorrer antes de 
apneias obstrutivas e/ou hipopneias. Todos os dispositivos de PAP de titulação automática são 
programados de forma proativa para aumentar a pressão em resposta a roncos ou limitações de
vazão, a fim de evitar a ocorrência de apneias obstrutivas e hipopneias. Há evidências conflitantes
em relação ao parâmetro que permite a resposta mais rápida.

Eventos não responsivos
Eventos não responsivos são eventos respiratórios que são identificados e registrados sem ativar
uma resposta de pressão. Se eventos não responsivos ocorrerem junto com eventos responsivos, 
algumas unidades de titulação automática proibirão aumentos de pressão, pois a pressão adicional
poderia provocar mais eventos não responsivos. A maioria dos dispositivos de titulação automática
tem dois eventos não responsivos em comum:  

• Vazamentos – geralmente provocados por respiração pela boca ou vazamentos no 
ajuste/vedação da máscara

• Apneias não obstrutivas – provocadas pela redução de CO2 induzida por PAP

Embora não sejam comuns à maioria das unidades de titulação automática, algumas delas incluem
expirações como eventos não responsivos. 

Vazamentos
Unidades de titulação automática não aumentam a pressão em resposta a vazamentos porque
pressões mais altas poderiam provocar taxas vazamento maiores. (Exemplo: respiração pela boca
ou vazamento excessivo na máscara). Relatar vazamentos, por sua vez, é útil para a análise da 
terapia porque vazamentos podem distorcer algumas funções algorítmicas.

NOA (Apneia não obstrutiva)
Apneias não obstrutivas, incluindo CSDB (distúrbio complexo de respiração durante o sono), 
podem ocorrer durante a terapia para OSA. Esses eventos de apneias não obstrutivas ocorrem se 
a pressão do dispositivo de PAP reduzir os níveis de dióxido de carbono no sistema do paciente. 
Sem o estímulo de CO2 adequado, o cérebro não ativa a respiração e ocorre uma apneia não 
obstrutiva. A maioria dos fabricantes de dispositivos de titulação automática não aumenta a 
pressão em resposta a apneias não obstrutivas porque pressões mais altas reduzem ainda mais 
os níveis de CO2. No entanto, é importante relatar apneias não obstrutivas por dois motivos: 
clinicamente, se a incidência de NOA for alta, os clínicos podem querer investigar apneias centrais
em laboratório; e mecanicamente, se as pressões não subirem conforme o esperado, verificando o
NRI (índice de eventos não responsivos) pode evitar que a unidade seja devolvida para reparos
quando estiver funcionando normalmente.
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Apneias não obstrutivas mimetizam apneias centrais. Apneias centrais ocorrem quando o sistema
nervoso autônomo não ativa a respiração como resposta ao estímulo de CO2. Laboratórios do sono
são capazes de identificar apneias centrais usando esforço muscular, leituras de EEG e oximetria de
pulso, juntamente com a falta de respiração definida. 

OBSERVAÇÃO — Apneias centrais primárias seguem o padrão de inspiração e expiração definido como respiração de 
Cheyne-Stokes. O consenso clínico atual indica que apneias centrais primárias são mais bem tratadas utilizando dispositivos de
PAP de dois níveis com suporte temporizado.

A determinação de apneias centrais e não obstrutivas é um assunto controverso entre fabricantes
de dispositivos de titulação automática. Algumas unidades de titulação automática são limitadas
aos sinais de vazão. Devido a essa limitação, alguns fabricantes não tentam definir apneias não ob-
strutivas. Outros utilizam definições questionáveis, como “qualquer apneia que ocorra em pressões
acima de 10 cm H2O”. (Relatórios laboratoriais confirmam a presença de apneias obstrutivas in-
duzidas por REM ou posição a 10+ cm H2O. Apneias obstrutivas exigem uma resposta terapêutica).
Outros, utilizando um conceito de eco sem evidências clínicas, forçam a pressão nas vias aéreas do
paciente. Se o pulso não retorna, a apneia é considerada central com base na suposição de que a
“sem eco” indica uma via aérea aberta. (Esse método ignora completamente o CSDB ou apneias
não obstrutivas provocadas por uma redução de dióxido de carbono induzida por PAP).  

Expirações
Expirações ocorrem quando um paciente que inspira e expira normalmente pelo nariz começa a 
expirar em curtos sopros de alto volume pelos lábios. Geralmente, os pacientes voltam aos padrões
normais de respiração nasal depois de um evento de expiração. Relatar expirações é importante
para a análise da terapia porque, embora as expirações gerem um sinal de vazão distorcido, elas
também são precursoras da respiração pela boca. Expirações são um evento respiratório 
frequentemente observado em laboratórios do sono durante a titulação.

Dados da terapia: coleta e relatórios
Todos os dispositivos de titulação automática são capazes de coletar dados da terapia do paciente 
e fornecer relatórios. No entanto, diferenças nas definições de eventos respiratórios entre os 
fabricantes criam grandes diferenças nos relatórios. Mesmo pequenas diferenças nas definições
podem criar suposições falsas e afetar adversamente a terapia. Por exemplo:

• Hipopneias definidas como uma redução de 30% a 50% na amplitude – em vez de uma 
redução de 50% – aumentam significativamente a densidade de hipopneias relatadas, 
o que possivelmente cria uma preocupação indevida com a eficácia da terapia.

• Relatórios de P95 e Percentil 95 parecem ser nada mais que nomes diferentes para dados 
idênticos. No entanto, os gráficos de P95 representam uma pressão específica na qual o dis-
positivo de titulação automática gastou 95% de seu tempo de terapia, enquanto que gráficos do
Percentil 95 indicam o intervalo de pressão no qual o dispositivo de titulação automática gastou
95% do seu tempo de terapia. Uma interpretação incorreta do gráfico de P95 poderia resultar
em uma estimativa exagerada ou subestimada da pressão correta de CPAP do paciente.

b O sensor de vazão é capaz de medir mudanças de vazão de até 0,1 l/min.
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DISPOSITIVO DE PRESSÃO POSITIVA NAS VIAS AÉREAS 
DEVILBISS AUTOADJUST
A DeVilbiss fabrica dispositivos de titulação automática desde 1995, tendo, portanto, uma experiên-
cia significativa com a tecnologia. A DeVilbiss e uma empresa francesa, que não existe mais, proje-
taram os primeiros dispositivos de titulação automática com base em vazão para o tratamento de
OSA, que foram a segunda e a terceira unidades, respectivamente, a receber autorizações da FDA.
Esses protótipos de dispositivos de titulação automática com base em vazão definiram o padrão
para o que hoje é tecnologia comum na indústria.

A DeVilbiss mantém a marca AutoAdjust para descrever seus dispositivos de titulação automática.

Tecnologia atual
Precision Laminar Pneumotach™
Um dos principais elementos da tecnologia de titulação automática da DeVilbiss é a capacidade do
seu PLP (Precision Laminar Pneumotach™) de criar um sinal de vazão estável e “legível” a partir 
da vazão turbulenta e não padronizada que sai do soprador do PAP. Conforme a vazão da unidade 
de titulação automática entra no PLP, ela é forçada por uma série de canais paralelos. No processo
de passar pelos canais do PLP, a vazão turbulenta que entra no pneumotacômetro é convertida em
vazão laminar (ordenado). A vazão laminar “tende a ser mais ordenada e eficiente e a fluir em linha
reta.”15 Isso é importante porque uma vazão ordenada é necessária para detectar padrões 
respiratórios com precisão.

Conforme o paciente inspira pela interface do dispositivo de PAP, a vazão é obtida do PLP do PAP
mais rapidamente; a expiração do paciente, por sua vez, é forçada a retornar pelo sistema, fazendo
com que a vazão saia do PLP mais lentamente. Alterações tão pequenas quanto 1 l/min na respi-
ração do paciente voltam pelo PAP, criando distúrbios na vazão laminar. O PLP utiliza um sensor de
vazão de massa com tecnologia de microestrutura avançada para converter os distúrbios de vazão
laminar em um sinal digital de alta resoluçãob que espelha os padrões respiratórios do paciente. 
O algoritmo do AutoAdjust utiliza este sinal para identificar eventos respiratórios.

O grau de todos os distúrbios no padrão da vazão laminar é calculado pelo algoritmo do 
AutoAdjust. Alterações provocadas pela inspiração e expiração do paciente são consideradas 
eventos respiratórios normais. Alterações no sinal de vazão que correspondem a eventos 
respiratórios predefinidos são consideradas eventos respiratórios anormais. 

Figura 1: Fotografia do PLP no IntelliPAP Figura 2: Ilustração da operação do PLP

 

 

Transdutor 
de pressão

Vazão de ar 
laminar
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vazão

Ar 
turbulento

Direção da vazão de ar
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A Figura 2 ilustra a vazão turbulenta sem padrão e a pressão que saem do soprador do AutoAdjust
pelos canais do PLP e a vazão ordenada padronizada (laminar) e a pressão são mostrados saindo
dos canais rumo ao paciente. Os sensores de vazão do PLP medem a vazão utilizando avançada 
microusinagem de silício. As medições são processadas para criar o sinal de vazão sensível e de
alta resposta necessário para detectar eventos com precisão. 

Transdutor de pressão (sensor)
A DeVilbiss utiliza um transdutor de pressão fabricado com tolerâncias precisas para medir desvios
na pressão ordenada criada pelo PLP. Alterações de pressão pequenas, de até 0,05 cm H2O, são 
detectadas pelo sensor, permitindo que o algoritmo faça ajustes detalhados no fornecimento de 
terapia e registre medições precisas nas ferramentas de relatório de terapia.

Event Set Measurement™ 
A DeVilbiss utiliza a exclusiva tecnologia Event Set Measurement™ para aumentar a capacidade do
algoritmo de identificar eventos respiratórios anormais e determinar as velocidades de resposta 
adequadas. O algoritmo utiliza uma série de 6 intervalos de um minuto, chamados de Event Set
(Conjunto de eventos), para fornecer uma visão abrangente dos seis últimos minutos de terapia.  

A tecnologia Event Set Measurement™ atualiza o algoritmo a cada minuto adicionando uma nova
primeira janela, movendo as outras janelas uma casa no continuum de tempo e removendo o que
era a sexta janela de Event Set Measurement™, como mostrado na Figura 3.  

Figura 3: Processo de atualização minuto a minuto da Event Set Measurement™

Ao utilizar a Event Set Measurement™ da DeVilbiss, o algoritmo do AutoAdjust consegue imitar os
procedimentos usados durante uma titulação do sono, quando tecnólogos do sono avaliam não só
eventos respiratórios imediatos do paciente, mas também eventos respiratórios no passado recente
para tomar decisões sobre a alteração da pressão.19

Algoritmo
A DeVilbiss, em colaboração com uma equipe de consultoria clínica, desenvolveu o algoritmo do 
AutoAdjust, incluindo a Event Set Measurement™. A Event Set Measurement™ é uma exclusividade
do DeVilbiss AutoAdjust e permite que nossos dispositivos façam alterações de pressão a cada 
minuto e em incrementos variáveis, o que pode aumentar o conforto do paciente e reduzir agitações
provocadas pelo aumento de pressão com base em um único evento, na reação excessiva a 
artificialidades e ruídos no sinal ou na diminuição da pressão antes da estabilização da respiração.

A seguir, uma versão simplificada da atividade do algoritmo: 

 
Novo minuto – 
Janela 1

Minuto anterior – 
Janela 6

Mesure de l’ensemble d’événements
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• A cada 60 segundos, o algoritmo adiciona uma nova Janela 1 ao conjunto de eventos, desloca 
todas as janelas anteriores no continuum de tempo e remove a antiga Janela 6 do conjunto 
de eventos.

• A cada 60 segundos, conforme ocorrem durante o minuto, o algoritmo contabiliza todos os 
eventos respiratórios na Janela 1.

• A cada 60 segundos o algoritmo investiga tendências de densidade utilizando dois períodos 
de tempo: o minuto mais recente (Janela 1) e os 6 minutos mais recentes (conjunto completo).

• A cada 60 segundos, o algoritmo decide aumentar, diminuir ou manter a pressão atual da 
terapia. Se o algoritmo determinar que uma alteração de pressão será benéfica para a terapia
do paciente, o valor da alteração de pressão também é determinado nesse momento.

Alguns fabricantes e diversos estudos de bancada elogiam a velocidade com que alguns dispositivos
respondem a eventos. No entanto, isso pode não ser uma vantagem viável. Protocolos de titulação
em laboratórios do sono que utilizam técnicas manuais geralmente respondem aos eventos 
conforme eles são vistos pelo clínico e em relação à tendência de eventos recentes.19

Estes são dois motivos para responder mais lentamente a eventos respiratórios: respostas mais
rápidas despertam os pacientes ou provocam certa agitação; e respostas rápidas têm maior por-
centagem de respostas falsas. O AutoAdjust imita os procedimentos manuais de laboratórios do
sono, iniciando uma resposta moderada e controlada aos eventos respiratórios.19

O algoritmo do DeVilbiss AutoAdjust utiliza o ronco como precursor de apneias e hipopneias. 
Conforme já mencionado, nenhum estudo clínico descobriu um evento proativo melhor para evitar
eventos obstrutivos. O AutoAdjust responde de forma agressiva a roncos, tentando manter o menor
AHI (Índice de hipopneia e apneia) possível enquanto mantém a menor pressão possível para 
aumentar o conforto do paciente.

Outro recurso exclusivo do DeVilbiss AutoAdjust é a definição e relatório de expiração. Expirações
podem ser significativas, pois sua presença pode interferir na capacidade de medir os padrões 
respiratórios do paciente com precisão e até mesmo interferir na titulação precisa. O relatório de
expirações informa os clínicos sobre uma possível degradação nos dados.

A DeVilbiss não é a única que define ou relata apneias não obstrutivas, mas o AutoAdjust tem 
esta capacidade desde 1996. Em um estudo clínico que comparou o DeVilbiss AutoAdjust a 
equipamentos de laboratórios do sono, Martin Scharf et al descobriram que a definição do 
AutoAdjust para apneias não obstrutivas teve uma correlação de 85% com a definição laboratorial
de apneias centrais.11 O AutoAdjust NÃO tenta diagnosticar apneias centrais. No entanto, ele é
capaz de reconhecer apneias não obstrutivas induzidas por terapia e, seguindo procedimentos 
laboratoriais comuns, interromper todos os aumentos de pressão enquanto tais eventos estiverem
presentes. (Aumentar a pressão durante apneias centrais pode reduzir ainda mais os níveis de 
dióxido de carbono e aumentar ainda mais as densidades de apneias centrais e não obstrutivas). 
Ao definir e relatar apneias não obstrutivas, o AutoAdjust oferece aos clínicos uma visão da 
densidade da apneia não obstrutiva para que eles possam determinar a necessidade de 
intervenção clínica.

Definição e resposta a eventos
A seguir, uma visão geral da definição do algoritmo do AutoAdjust para cada evento respiratório
anormal, sua resposta ao evento e todos os ajustes de definição disponíveis para personalizar a 
terapia de OSA do paciente.
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Roncos
Definição: Durante a inalação, surtos de vibrações de ruídos de baixa frequência ocorrem 

dentro de um intervalo de ronco padrão. O ronco é visto nos gráficos como uma 
forma de onda de inalação uniforme em formato de dentes de serra.19

Figura 4: Exemplo de sinal de ronco

Resposta: Roncos, como precursores de apneias e hipopneias, são tratados de forma 
agressiva. A pressão aumenta até 1 cm H2O por minuto até que a mistura de roncos,
apneias e hipopneias já não justifique mais uma pressão mais alta. Depois que a 
respiração se estabilizar, a pressão diminui para 0,6 cm H2O a cada 6 minutos até 
chegar à configuração mínima de pressão ou até que outros eventos respiratórios 
justifiquem outra resposta.

Ajuste: A resposta ao ronco não pode ser ajustada.

Apneias obstrutivas
Definição: A amplitude é reduzida a 10% do sinal de escala máxima por 10 segundos

Figura 5: Exemplo de sinal de apneia obstrutiva

Resposta: Conforme descrito anteriormente, o algoritmo do AutoAdjust utiliza a tecnologia 
Event Set Measurement™ para avaliar a tendência na densidade da apneia ao longo 
de um conjunto de seis janelas de um minuto cada. Se a tendência da densidade da 
apneia atender a critérios específicos, o algoritmo aumenta a pressão até 1 cm H2O 
por minuto até que a tendência da densidade já não justifique a pressão maior. 
Conforme a tendência da densidade da apneia diminui, o algoritmo diminui a 
pressão em 0,6 cm H2O a cada 6 minutos até que ela chegue à configuração 
mínima de pressão ou até que eventos respiratórios justifiquem uma pressão maior.

Ajuste: A configuração padrão é 10% por 10 segundos
Ajustável para uma redução de 0 a 20% no sinal de vazão por 6 a 150 segundos
• Para aumentar a sensibilidade ou responder de forma mais agressiva a apneias, 
ajuste a porcentagem de apneia para até 20% e/ou sua duração para até 6 
segundos.

• Para diminuir a sensibilidade ou responder de forma menos agressiva a apneias, 
a duração da apneia pode ser ajustada para mais de 10 segundos.

 

 

 

 

Sinal normal

Dente de serra uniforme

Sinal de escala máxima

10% do sinal de escala 
máxima por 10 segundos



Uma porcentagem de apneia de 0% desativa a capacidade de contabilizar apneias. Todas as reduções de vazão 
serão consideradas hipopneias. Uma porcentagem de apneia de 5% desativa a capacidade de diferenciar 
apneias não obstrutivas de apneias obstrutivas. Todas as apneias abaixo do limite de 5% serão consideradas 
apneias obstrutivas. 

Hipopneias
Definição: A amplitude é reduzida a 50% do sinal mais recente da linha de base por 

10 segundos 
OBSERVAÇÃO: O algoritmo do AutoAdjust ajusta o sinal de escala máxima constantemente para corresponder 
ao padrão respiratório atual do paciente: portanto, a quantidade de perda de sinal necessária para alcançar 
redução de 50% na amplitude varia..

Figura 6: Exemplo de sinal de hipopneia

Resposta: O algoritmo também utiliza a tecnologia Event Set Measurement™ para avaliar a 
tendência de densidade de hipopneia vista na Janela 1 e na Janela do evento. Se a 
tendência da densidade da hipopneia atender a critérios específicos, o algoritmo 
aumenta a pressão até 1 cm H2O por minuto até que a tendência da densidade já 
não justifique a pressão maior. Conforme a tendência da densidade da hipopneia 
diminui e os critérios para aumento da pressão não são mais satisfeitos, o algoritmo
diminui a pressão em 0,6 cm H2O a cada 6 minutos até que ela chegue à 
configuração mínima de pressão ou até que eventos respiratórios justifiquem uma 
pressão maior.

Ajuste: A configuração padrão é 50% por 10 segundos.
Ajustável dentro do intervalo: redução de 30 a 70% no sinal de vazão por 6 a 
150 segundos
• Para aumentar a sensibilidade ou responder de forma mais agressiva a 
hipopneias, ajuste a porcentagem de hipopneia para até 30% e/ou sua duração
para até 6 segundos.

• Para diminuir a sensibilidade ou responder de forma menos agressiva a 
hipopneias, ajuste a porcentagem de hipopneia para até 70% e/ou sua duração
para mais de 10 segundos.

Vazamentos
Causa: Vazamentos no ajuste da máscara, vazamentos nos tubos e respiração pela boca.

OBSERVAÇÃO: Algumas taxas de vazão de ventilação normais da máscara, ou vazão condicionada, podem ser 
superiores a 60 l/min. Alguns fabricantes só compensam a vazão condicionada associada às máscaras de suas
marcas. A DeVilbiss fornece pressões exatas com vazões condicionadas de 95 l/min, o que inclui compensação 
para vazamentos de ventilação que acompanham a maioria das máscaras faciais e continua funcionando com 
volumes de vazão condicionada superiores a 95 l/min.

Definição: Vazão é superior a 95 l/min.
OBSERVAÇÃO: Vazamentos acima de 95 l/min são visíveis como uma perda da capacidade de medir a 
amplitude do sinal. 
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Sinal da linha de base
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base por 10 segundos
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Figura 7: Exemplo de sinal de vazamento

Resposta: O algoritmo do AutoAdjust aumenta a pressão para manter a vazão necessária para 
a terapia. Como taxas de vazamento acima de 95 l/min provocam sinais de vazão 
irregulares (com ruídos, aleatórios), o algoritmo do AutoAdjust não detecta mais 
eventos respiratórios corretamente, portanto, a resposta a eventos é desativada. 
No entanto, seguindo procedimentos semelhantes aos usados em laboratórios do 
sono, o algoritmo diminui a pressão a cada 6 minutos até que o paciente mude a 
posição do corpo ou da máscara para solucionar o vazamento ou interromper a 
respiração pela boca. Aumentar a pressão durante eventos de vazamento pode 
provocar um aumento do vazamento, em vez de uma redução. Quando a taxa de 
vazamento é reduzida o suficiente para permitir a detecção correta de eventos, 
o algoritmo ativa a resposta normal a eventos. 

OBSERVAÇÃO: É importante acompanhar vazamentos porque tempos de vazamento ≥ 10% do tempo total de terapia podem exigir
intervenção clínica, como reajustar a máscara ou mudar para uma máscara com tira para queixo ou facial/de via aérea dupla.

Ajuste: A resposta a vazamentos não pode ser ajustada. 

Expirações 
Causa: Respirar pelo nariz e expirar pelos lábios pouco fechados em sopros curtos.

Definição: Achatamento a forma de onda de expiração.
OBSERVAÇÃO: As expirações são visíveis como uma cauda ao fim de uma forma de onda de expiração, 
em vez da curva comum.

Figura 8: Exemplo de expiração

Resposta: Sem alteração na pressão. A DeVilbiss tem exclusividade em relatórios de 
expiração. Esse padrão respiratório pode criar um sinal inadequado e interferir na 
titulação e na terapia. O AutoAdjust acompanha as expirações, mas não responde 
a elas. Aumentar a pressão não reduziria as expirações e poderia até aumentá-las. 
Expirações acima de 30 por hora devem ser monitoradas. Se o número diminuir 
com a terapia, permita que ele continue na tendência decrescente; caso contrário, 
pode ser necessária intervenção clínica, como uma máscara de tira para queixo ou 
facial/de via aérea dupla.

Ajuste: A resposta a expirações não pode ser ajustada. 

 

Normal 

Perda da medição da amplitude 
Aumento na velocidade do 
soprador (não visível nos gráficos)

Sinal normal

Forma de onda de 
expiração achatada
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NOAs (Apneias não obstrutivas)
Causa: Apneias não obstrutivas podem ocorrer durante a terapia de OSA se a pressão do 

PAP reduzir o acúmulo normal de dióxido de carbono e degradar a resposta ao 
estímulo de CO2. NOAs também podem ser apneias centrais primárias que não 
podem ser adequadamente definidas apenas por um dispositivo de titulação 
automática. 
OBSERVAÇÃO: Apneias não obstrutivas acima de 10 por hora poderiam indicar apneias centrais primárias, 
não NOAs ou apneias obstrutivas, e pode ser necessária intervenção clínica. 

Definição: A amplitude é reduzida para 5% ou menos do sinal normal por aproximadamente 
10 segundos.

Figura 9: Apneia não obstrutiva

Resposta: Sem alteração na pressão. O AutoAdjust PAP acompanha apneias não obstrutivas, 
mas não responde a elas.

Ajuste: A resposta a apneias não obstrutivas não pode ser ajustada. A ausência de resposta 
a uma apneia não obstrutiva, porém, pode ser anulada alterando a configuração 
da apneia obstrutiva para 5% ou menos. Essa alteração de configuração força o 
AutoAdjust a definir apneias não obstrutivas como apneias obstrutivas e a 
responder de acordo.

GERENCIAMENTO DE DADOS DA TERAPIA 
O DeVilbiss IntelliPAP AutoAdjust possui duas opções para coletar, analisar e gerar relatórios 
dos dados da terapia, incluindo informações sobre o Grau de adesão exigido pela Medicare: 
o Sistema de gerenciamento de terapia SmartLink® e o Sistema de recuperação de dados 
remotos SmartCode®. 

• O sistema SmartLink fornece informações diárias detalhadas e um resumo das informações. 
Esse sistema de gerenciamento transfere dados entre o dispositivo de um paciente e o software
no computador do provedor ou clínico por meio de um cartão de dados.

• O SmartCode é integrado a todos os sistemas IntelliPAP e fornece dados resumidos de 
períodos de 1, 7, 30 e 90 dias. O com sistema SmartCode, o resumo de dados é coletado 
facilmente com um simples telefonema para o paciente.

Sistema de gerenciamento de terapia SmartLink®

O sistema de gerenciamento de terapia SmartLink é uma ferramenta de relatórios opcional que
consiste em um software de computador, um módulo de comunicação conectado por encaixe, 
um cartão de memória e um leitor de cartões. Além de seus usos como um ferramenta de 
estoque para provedores de assistência médica e ferramenta de relatório para médicos e clínicos, 
o gerenciamento de terapia SmartLink permite fazer alterações remotas em configurações de
pressão e definições de eventos. 

 
Sinal normal

5% de normal por 10 s
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Os relatórios do SmartLink se baseiam em registros de uso cumulativo para visualizações 
resumidas de alto nível, mas também oferecem visualizações de 1 noite com detalhes específicos
sobre o uso diário. Os relatórios resumido e de 1 noite podem ser personalizados e incluem o Grau
de adesão da Medicare. 

Grau de adesão DeVilbiss 
Exclusivo em todos os modelos da marca DeVilbiss IntelliPAP, os relatórios da terapia fornecem um
Grau de adesão com base nos critérios da Medicare para adesão de PAP, definido como “…uso do
PAP por 4 ou mais horas por noite, em 70% das noites, por um período de 30 dias consecutivos 
durante os 3 primeiros meses de uso inicial”.9

OBSERVAÇÃO: Os Graus de adesão podem ser ajustados manualmente para 5 horas de uso obrigatório por noite, se necessário.

Relatórios de resumo
Relatórios de resumo são visualizações de alto nível do uso e do tempo em pressão para intervalos
de datas ajustáveis e fornecem relatórios numéricos sobre informações de adesão:

• Número total de dias no intervalo selecionado
• Número de dias com qualquer uso
• Número de dias com pelo menos 4 horas de uso
• Índice de uso – porcentagem de dias com pelo menos 4 horas de uso
• Duração média do uso
• Desvio padrão – números menores indicam maior conformidade

Os relatórios de resumo também fornecem relatórios gráficos:

Uso de hora a hora
Uso de hora a hora mostra os horários em que o paciente iniciou e terminou a terapia em cada dia
de um período de tempo selecionado. O relatório também mostra as pausas no uso.

Figura 10: Uso de hora a hora

Horas de uso
Horas de uso mostra o tempo que o paciente esteve em terapia em cada dia no período de tempo
selecionado. Também indica claramente o uso mínimo de 4 horas. Portanto, dias abaixo desse 
limite podem ser facilmente sinalizados.
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Figura 11: Horas de uso

Horas de uso
São fornecidas tendências de pressão máxima e de pressão média para ajudar médicos/clínicos 
a determinar uma pressão fixa para as configurações de CPAP e as pressões superior e inferior
mínima corretas para as configurações do AutoAdjust. As atuais configurações superior e inferior
de pressão são desenhadas no gráfico. A pressão média é exibida como uma coluna azul, com a
pressão máxima adicionada à coluna em vermelho. 

Figura 12: Tendência de pressão

Taxas de vazamento
Todas as taxas de vazamento registradas são exibidas para que os clínicos possam observar a
tendência de qualquer taxa de vazamento excessiva. As taxas de vazamento pelo orifício de 
expiração da maioria das máscaras ficam entre 30 e 40 l/min. O IntelliPAP AutoAdjust considera 
que taxas de vazamento acima de 95 l/min são excessivas.

Figura 13: Taxas de vazamento
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AHI (Índice de apneia/hipopneia)
AHI é o número de apneias e hipopneias por hora. Esse número deve ser inferior a 10 por hora 
durante o uso do PAP com titulação automática, de acordo com o grupo do Dr. Berry.

Figure 14: AHI

Relatórios de 1 noite
Relatórios de 1 noite são visualizações altamente detalhadas de uso, eventos e tempo em pressão
de qualquer dia no histórico da terapia. As sessões são selecionadas em uma lista suspensa.

Relatórios de 1 noite fornecem dados numéricos sobre a sessão selecionada, começando no tempo
transcorrido na pressão de retardo e continuando pelo tempo transcorrido em terapia:

Figura 15: Relatório de 1 noite

Os gráficos do relatório de 1 noite são exibidos de forma que os eventos e as alterações de pressão
possam ser facilmente correlacionados. 

Pressão por hora
Relatórios de pressão por hora incluem o tempo e a pressão decorridos no modo Retardo, pausas
na sessão de terapia, configurações superior e inferior de pressão, pressão do Percentil 90 e 
variações na pressão durante a sessão de terapia da noite selecionada.

Figura 16: Pressão por hora
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Taxa de vazão de vazamento por hora
Relatórios de vazamento por hora mostram as taxas de vazamento máxima e média de cada 
hora de terapia. O gráfico indica as 10 maiores vazões durante a última hora e as vazões médias
correspondentes no mesmo período de tempo. Geralmente, o vazamento máximo corre em paralelo
acima da linha de vazamento médio.

Figura 17: Taxa de vazão de vazamento por hora

Densidade de eventos por hora
Todos os eventos respiratórios anormais registrados pelo PAP são exibidos no gráfico Densidade de
eventos por hora. Os eventos são acompanhados em janelas de 6 minutos (10 períodos em cada
hora). A tabela a seguir lista iniciais com seu evento respiratório correspondente e o número de
eventos indicado por cada bloco de cores no gráfico abaixo.

Inicial Evento Densidade durante período de 6 minutos

A Apneia Cada evento

S Ronco Três ou mais eventos

H Hipopneia Cada evento

E Expiração Seis ou mais eventos

L Vazamento Cada evento > 95 l/min

M Misto/Não responsivo (NR) Cada evento

Figure 18: Hourly event density table

Figure 19: Hourly event density graph
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Sistema de recuperação de dados remotos SmartCode®
A recuperação de dados do SmartCode é um recurso padrão em todos os modelos da marca 
IntelliPAP. Os relatórios do SmartCode se baseiam no resumo dos registros de uso. Além de
fornecer um Grau de adesão específico da Medicare, o IntelliPAP AutoAdjust gera códigos que,
quando inseridos no gerador de relatórios, são decifrados para fornecer relatórios de uso 
cumulativo. Os relatórios do SmartCode fornecem informações em formatos numéricos e 
gráficos sobre diferentes intervalos de tempo: 

• O ultimo dia em que o dispositivo foi usado
• Os últimos 7 dias de uso
• Os últimos 30 dias de uso
• Os últimos 90 dias de uso 

O Grau de adesão se baseia no seguinte:

• Uso diário: O total de horas de uso contínuo durante um período de 24 horas
• Período da terapia: Os 90 primeiros períodos de 24 horas seguintes ao primeiro uso do 

PAP pelo paciente
• Período de determinação 
do grau: Quaisquer 30 períodos de 24 horas consecutivos no período 

da terapia
• Grau de adesão: A porcentagem de dias, em qualquer período de adesão, nos quais 

o uso contínuo é igual ou superior a 4 horas, com pequenos 
intervalos durante o uso.

Para cumprir os requisitos da Medicare, o Grau de adesão deve ser de pelo menos 70%, ou seja,
pelo menos 21 de 30 dias consecutivos no período de adesão. Para fornecer relatórios sobre o 
melhor grau de adesão disponível de cada paciente, o SmartCode pesquisa todo o período da 
terapia e retorna os 30 melhores dias consecutivos.

Dados diários 
Dados diários são fornecidos como uma contagem numérica dos dias durante os quais o paciente
respirou pelo dispositivo AutoAdjust por pelo menos 4 horas contínuas, incluindo: o número de dias
no período de tempo, o número de dias em que o dispositivo foi usado por pelo menos 4 horas e a
porcentagem de dias em que o dispositivo foi usado por pelo menos 4 horas.

Figura 20: Dados diários
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Pressão do Percentil 95
Pressão do Percentil 90 
A pressão do Percentil é fornecida como um número e um gráfico. A pressão do Percentil indica 
que a pressão da terapia esteve igual ou abaixo desta pressão durante 90 ou 95% do tempo de uso.
A pressão do Percentil pode ser usada para ajudar na escolha de pressões de CPAP fixas. Se o 
dispositivo AutoAdjust operar no ajuste de pressão superior por mais de 10% do tempo da terapia,
isso pode indicar que a configuração superior deve ser aumentada. *Consulte Tempo de pressão 
de platô 

AHI (Índice de apneia/hipopneia)
O AHI é fornecido como um número e um gráfico. O AHI é o número médio de apneias e hipopneias
por hora. Esse número deve ser inferior a 10 durante o uso de PAP com titulação automática, de
acordo com o grupo do Dr. Berry.3

Figura 21: AHI

Tempo de pressão de platô
O tempo de pressão de platô é fornecido como um número e um gráfico. O tempo de pressão 
de platô é a porcentagem de tempo em que a terapia esteve no limite superior prescrito. Se o 
tempo for 10% ou superior, a pressão está chegando à pressão superior e isso pode indicar que 
a configuração prescrita deve ser aumentada para permitir que a terapia alcance uma pressão
maior que a permitida no momento.

Tempo de alta vazão de vazamento
O tempo de alta vazão de vazamento é fornecido como um número e um gráfico. O tempo de 
alta vazão de vazamento é a porcentagem de tempo em que o vazamento é superior a 95 l/min.
(Vazamentos de ventilação normais da máscara costumam ser de 30 a 40 l/min). Se o tempo de 
alta vazão de vazamento for de 10% ou mais, isso indica um possível problema de respiração pela
boca, do ajuste da máscara, ou a necessidade de intervenção clínica.
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Figura 22: Tempo de pressão de platô (esq.) e tempo de alta vazão de vazamento (dir.)

NRI (Índice de eventos não responsivos)
O NRI é fornecido como um número e um gráfico. O NRI inclui todos os eventos não responsivos
considerados pelo AutoAdjust PAP: vazamentos, apneias não obstrutivas e expirações. O NRI é a
média de eventos não responsivos por hora. Se o número for superior a 10, o paciente pode estar
tendo apneias centrais primárias e precisar de intervenção clínica. 

OBSERVAÇÃO: Se houver eventos não responsivos, o algoritmo evita um aumento maior na pressão, pois acredita-se que aumentar
a pressão na presença de tais eventos gera apneias centrais que poderiam piorar a apneia obstrutiva do sono do paciente.3

EPI (Índice de expiração)
O EPI, exclusivo de dispositivos DeVilbiss AutoAdjust, é fornecido como um número e um gráfico.
Expirações são um padrão respiratório descrito como “entrada pelo nariz e saída pelos lábios”. 
O EPI é o número de eventos de expiração detectados por hora. Se houver um número significativo
de expirações, o algoritmo do AutoAdjust evita que a pressão aumente, pois um aumento da pressão
criaria mais expirações em um paciente com apneia obstrutiva do sono.

Figura 23: NRI (esq.) e EPI (dir.)
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TESTES E COMPARAÇÕES COMPETITIVOS 
Algumas comparações revelam semelhanças e diferenças verdadeiras entre produtos, mas outras
são ilusórias. Conforme discutido abaixo, os resultados dos testes variam dependendo dos equipa-
mentos de teste e das limitações associadas e/ou do projeto e dos protocolos do estudo. 

Estudos de bancada
Esses estudos são realizados em um modelo de pulmão simulado. No entanto, há limitações à 
aplicação de métodos de estudo de bancada a dispositivos de titulação automática. Em setembro 
de 2009, McCoy et al publicaram um trabalho sugerindo a falta de “detalhes sobre o algoritmo
usado em cada dispositivo de APAP”16 e questionaram também a falta de “pesquisas atuais e 
objetivas identificando as capacidades e limitações de cada dispositivo.”16 Ao ler descobertas 
e conclusões de estudos de bancada, os seguintes problemas devem ser considerados:

Acionadores de resposta
Conforme mencionado anteriormente, dispositivos de titulação automática diferem com base nos
eventos que seus algoritmos utilizam como acionadores de resposta. Pode-se chegar a conclusões
erradas se o estudo de bancada esperar que o dispositivo responda a eventos que não são
acionadores de resposta no algoritmo sendo testado. 

Por exemplo, alguns dispositivos utilizam limitação de vazão como acionador de resposta, 
enquanto outros dispositivos usam ronco. A limitação de vazão é facilmente testada em um 
modelo de pulmão simulado. Já testar um acionador de ronco pode ser muito difícil. Dispositivos 
de titulação automática que usam ronco têm baixa pontuação em estudos de bancada que testam
uma resposta à limitação de vazão, incluindo os testes feitos por McCoy et al: “…a falta de um 
componente de ronco pode ter contribuído para a resposta mínima do…”16 (diversas unidades 
durante os testes de limitação de vazão). 

Figura 24: Primeiro teste por McCoy et al

Recentemente, a Valley Inspired Products conduziu um estudo de bancada utilizando uma “
caixa de ronco” e descobriu que “o sinal de ronco teve um impacto significativo na resposta”17
e “gerou uma resposta de pressão mais rápida,”17 corrigindo descobertas de estudos de 
bancada anteriores.
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Figura 25: Segundo teste pela Valley Inspired Products (c/ caixa de ronco)

Definições de eventos 
Unidades de titulação automática também diferem com base nos critérios usados para definir 
eventos respiratórios específicos. Os corpos de teste podem estabelecer definições sem considerar
os critérios usados por cada dispositivo de titulação automática sendo testado. Um artigo de McCoy
de 2006 descobriu, “Nossa pesquisa determinou que todos os dispositivos de APAP são diferentes
com base no algoritmo que controla a resposta de cada dispositivo a um sinal respiratório.”18
Até mesmo uma pequena diferença na definição, como utilizar um intervalo de critérios em vez 
de um critério específico, produzirá conclusões equivocadas.  

Por exemplo, o modelo de pulmão de teste pode ser programado para criar hipopneias utilizando 
os critérios: qualquer redução entre 30% e 50% do sinal de vazão. Dispositivos de titulação 
automática que definem hipopneias com uma redução específica de 50% perderão a maioria 
das hipopneias criadas pelo pulmão e tais unidades – esperando uma redução de 50% antes 
de responder – parecerão falhar no teste de resposta a hipopneias quando, na verdade, elas 
respondem exatamente conforme o esperado. Dispositivos de titulação automática ajustáveis 
costumam oferecer uma série de valores de redução para a definição de hipopneia. No entanto, 
normalmente eles utilizam apenas um valor por vez. 

Estudos clínicos
Há estudos clínicos limitados que comparam a resposta de dispositivos de titulação automática. 
Até 2001, não havia artigos comparando dispositivos de titulação automática.3 Diversos fatores
podem contribuir para esta carência de informações. O principal são os custos associados a 
estudos clínicos, quão tendencioso é um estudo “encomendado” por um fabricante e a falta de
padrões aceitos pela indústria com os quais comparar unidades de titulação automática.

Em 2002, Dr. Berry, et al, “com a tarefa de desenvolver uma revisão crítica da literatura relacionada
aos aspectos de tratamento de dispositivos de APAP,”3 descobriram que a análise era complicada
por uma série de motivos: 

• Dispositivos de titulação automática variam tanto que as descobertas sobre um dispositivo 
podem não se aplicar a outro.

• Muitos estudos foram desenvolvidos para mostrar a viabilidade e a eficácia de uma 
determinada unidade de titulação automática, mas não em comparação com outros 
dispositivos para terapia do sono, como outros dispositivos ou placebos.

• Alguns estudos podem ter tido uma tendência de seleção não intencional.
• Os projetos de estudos variavam significativamente, mesmo durante testes controlados.
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A maioria dos estudos clínicos envolvendo dispositivos de titulação automática foi, e ainda é, 
projetada para comparar tais dispositivos com dispositivos de CPAP fixos, o “padrão ouro” na 
terapia de OSA. Em uma ampla lista de estudos clínicos necessários, o grupo de Barry citou a 
necessidade de mais “dados comparando a eficácia de diferentes tecnologias de APAP.”3 Sete 
anos depois, McCoy et al descobriram que pouco havia mudado: “Não há padrões estabelecidos
para a resposta de pressão adequada a um evento respiratório específico, uma vez que não parece
haver centros de pesquisa ou agências normativas tratando desse assunto.”16

Um estudo, realizado por Senn e colegas, comparou o dispositivo DeVilbiss AutoAdjust ao 
dispositivo ResMed® AutoSet™. O estudo descobriu que ambas as unidades tinham resultados 
clínicos semelhantes e concluiu que nenhuma variação significativa na vigilância medida com 
objetividade, distúrbios respiratórios noturnos ou sintomas indicava a superioridade de alguma 
das modalidades de tratamento. O estudo afirmou também que “A maioria dos estudos mostrou
paridade entre os dispositivos, e não grandes diferenças”10. 

VALOR CLÍNICO
Conforme mencionado anteriormente neste trabalho, alguns dos primeiros dispositivos de 
titulação automática tinham limitações que criaram uma duradoura impressão negativa em 
relação ao funcionamento de todos os dispositivos do tipo. Testes recentes mostram que, 
atualmente, dispositivos de titulação automática são iguais ou, em alguns casos, melhores 
que dispositivos de CPAP fixos em uma série de parâmetros. O dispositivo DeVilbiss IntelliPAP 
AutoAdjust tem critérios clinicamente aceitos para a definição de eventos respiratórios e a 
resposta a tais eventos. As referências bibliográficas a seguir sustentam o uso da tecnologia 
de titulação automática no tratamento de pacientes com apneia obstrutiva do sono.

Taxas de vazamento e RERA (Despertar relacionado ao esforço respiratório)
Utilizando documentos publicados anteriormente, em 2002, Berry, et al alertaram: Dispositivos 
de titulação automática têm capacidades limitadas com altas taxas de vazamento e na presença 
de RERAs.3

Os dispositivos de titulação automática da DeVilbiss sempre tentaram manter uma resposta 
adequada aos eventos durante altas vazões de vazamento. Os primeiros dispositivos da DeVilbiss
desativavam a resposta a eventos do algoritmo se as taxas de vazamento subissem acima de 70
l/min. Com a melhora da tecnologia na criação e detecção de sinais, o AutoAdjust tem mantido 
detecção e resposta eficazes a eventos ao mesmo tempo em que lida com taxas de vazamento 
de até 95 l/min. O AutoAdjust é capaz de manter as pressões da terapia até mesmo com taxas de
vazamento maiores. No entanto, nessas taxas maiores, ele cancela a detecção de eventos, tentando
eliminar respostas de pressão potencialmente equivocadas provocadas pelo aumento coincidente
no ruído do sinal, em vez dos eventos respiratórios reais.

Em relação à capacidade de resposta a RERAs do DeVilbiss AutoAdjust, considere o seguinte: 
a definição de um dispositivo de titulação automática para hipopneias é um tanto semelhante 
à definição de RERAs; o AutoAdjust tem definições ajustáveis para hipopneias. Diminuir a 
porcentagem de redução de sinal da definição de hipopneia para 30% pode permitir que o 
AutoAdjust responda a possíveis RERAs se o médico ou clínico observar RERAs durante a 
titulação em laboratório. 

OBSERVAÇÃO: A DeVilbiss NÃO possui estudos clínicos para demonstrar a eficácia dessa abordagem a RERAs. A hipótese foi 
apresentada a uma série de clínicos, com uma ampla maioria deles concordando que a teoria é válida.
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Redução de AHI 
Em 1997, Stradling et al descobriram que dispositivos de titulação automática se equiparam a
CPAPs fixos na redução dos índices de AHI: “Nove séries clínicas, um teste de controle não aleatório
e 16 testes controlados aleatórios, descobriram que o APAP reduziu o índice de apneia e hipopneia
para níveis aceitáveis (AHI <10/h) em mais de 80%-95% dos pacientes de OSA estudados.”2 Pelo
menos três desses estudos foram realizados com um dispositivo DeVilbiss AutoAdjust.3,4,6,8,13,14

Qualidade do sono e medidas subjetivas e objetivas de sonolência durante o dia 
No estudo citado acima, Stradling et al, utilizando 26 relatórios de estudos/testes, descobriram que
dispositivos de titulação automática são melhores que CPAPs fixos em proporcionar qualidade do
sono: “Em geral, a literatura documenta que dispositivos de APAP melhoram significativamente a
qualidade do sono.”2 Pelo menos dois desses estudos foram realizados utilizando um dispositivo
DeVilbiss AutoAdjust.3,8,11,13,14

Dessaturação noturna 
Há um consenso bem documentado de que dispositivos de PAP de titulação automática, incluindo o
DeVilbiss IntelliPAP AutoAdjust, reduzem a dessaturação de oxigênio até os limites aceitáveis.3,4, 8, 9
Stradling et al descobriram que dispositivos de titulação automática se equiparam a dispositivos de
PAP fixos no que se refere à dessaturação: “Em resumo, as evidências atuais sugerem que o dis-
positivo de APAP evita uma dessaturação significativa na maioria dos pacientes de OSA.”2 Pelo
menos um desses estudos foi realizado utilizando um dispositivo DeVilbiss AutoAdjust. 

Uso de titulação de APAP para terapia de PAP fixa 
No trabalho de 2002 citado anteriormente, Berry et al descobriram uma boa correlação entre o 
uso de técnicas de titulação de APAP e técnicas de titulação manual na escolha de pressões de 
PAP fixas.3

Um estudo realizado por Stradling et al com um dispositivo DeVilbiss AutoAdjust mostrou uma 
forte correlação entre técnicas de titulação de APAP e manuais. O Dr. Stradling também descobriu
uma melhor aceitação da terapia após a titulação de APAP – com 73% dos pacientes com titulação
de APAP aceitando a terapia, versus 64% de pacientes com titulação manual. Ele também descobriu
que pacientes que recusaram a terapia tiveram mais incidência no grupo de titulação manual – 
13% dos pacientes de titulação manual recusaram a terapia contra 2% dos pacientes de titulação 
de APAP.2

Em 2000, Rick Fletcher et al descobriram que 30 de 35 pacientes titulados e tratados com um 
dispositivo DeVilbiss AutoAdjust continuaram a terapia após a titulação.7

Satisfação dos pacientes
Em 2000 e 2006, Fletcher e Senn, respectivamente, realizaram estudos utilizando um dispositivo
DeVilbiss AutoAdjust e descobriram que o dispositivo de APAP teve alguma melhora na adesão em
relação ao CPAP.6,7 Dois outros estudos descobriram que os pacientes preferiam APAP ao CPAP
fixo.4,12,13,14
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