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Em 2008, aṕos retomar o percurso académico, foi colaboradora no projecto POCTI/-
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Abstract

In medicine, the increasingly frequent recourse to diagnostic tests of a more invasive

nature significantly increased the use of anesthetic techniques. However, monitoring and

evaluation of the patient’s hypnotic state are not yet done efficiently. Effective adjustment

of the dose to be administered to each patient, avoiding under or overdosing and the re-

sulting side effects, is the objective.

There are several physiological signals analyzed by the clinician in real time allowing

one to assess the overall level of depth of anesthesia. Sincethis is a complex process that

involves subjectivity in the analysis, this thesis aims to contribute with some information

based on a case study, so that in the future this process can bemade more reliable. The

case study is based on data collected in clinical settings for sedation of patients by ad-

ministration of the hypnotic propofol. However, some patients were also administered

the opioid remifentanil. In accordance with reported clinical findings, it is believed that

remifentanil enhances the effect of propofol. Both drugs were administered by use of an

automated Target Controlled Infusion system, TCI.

In this case study an exploratory analysis with statisticaland econometric models is

conducted with the purpose of evaluating the amount of propofol administered during

clinical intervention. The results show that both the method and quantity are related to

the physical attributes of the patient.

A signal that reflects the patient’s state of hypnosis is analyzed by the clinician. The

signal Bispectral Index Score (BIS) is the one which is more widely used among signals

for measuring the degree of hypnosis. This signal, like the others, suffers contamination,

which means it does not always reflect correctly the patient’s hypnotic state. In this work,

to the contrary of what is usual to occur, we also have anotherindex that quantifies the

degree of hypnosis, the A-Line Autoregressive Index (AAI).In this case study, AAI ex-

hibits a linear correlation with BIS of approximately 0.70 (coefficient of determination
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less than 50 %). This value is much lower than that published by Anderson et al., who

report a coefficient of 82 %.

In this study, we analyzed also the dependence of both the BIS signal at each in-

stant and its instantaneous rate of change in relation to other variables and the physical

attributes of the patient. Despite some limitations imposed by the characteristics of the

data, the results are consistent with a dependence of BIS on the quantity of propofol,

on the electromyogram (EMG) and on the amount of remifentanil administered. Rate of

change depends also on the physical attributes of the patient.
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Resumo

Na medicina, o recurso cada vez mais frequente a exames de diagnóstico ou apoio

ao diagńostico mais invasivos aumentou significativamente o uso de técnicas anestésicas.

No entanto, a monitorização e avaliaç̃ao do estado hipńotico do paciente ainda nãoé feita

de forma eficiente e, como tal, nãoé posśıvel adequar de forma eficaz a dose de fármaco

a administrar a cada paciente, evitando sub ou sobredosagens e os consequentes efeitos

secund́arios.

São v́arios os sinais fisiológicos analisados pelo clı́nico em tempo real que lhe per-

mitem no seu conjunto avaliar o nı́vel de profundidade da anestesia. Sendo este um

processo complexo que envolve alguma subjectividade na suaańalise, esta dissertação

tem por objectivo contribuir com alguma informação baseada num estudo de caso, para

que de futuro se possa tornar este processo mais fiável. O estudo de caso tem por base

os dados recolhidos em ambiente clı́nico de sedaç̃ao de pacientes por administração do

hipnótico propofol . No entanto, a alguns pacientes também foi administrado o opióide

remifentanilque, de acordo com resultados clı́nicos reportados, se acredita potenciar o

efeito dopropofol(Vuyk, 1997). Ambos os f́armacos foram administrados por recurso ao

sistemaTarget Controlled Infusion, TCI.

Neste estudo de caso faz-se uma análise explorat́oria com modelos estatı́sticos e eco-

nométricos, quer do modo, quer da quantidade depropofoladministrada durante a inter-

venç̃ao cĺınica. Os resultados obtidos evidenciam que ambos, o modo e aquantidade,

est̃ao relacionados com os atributos fı́sicos do paciente.

Um dos sinais analisados pelo clı́nico é o que traduz o estado de hipnose do pa-

ciente. O sinalBispectral Index Score(BIS) é de entre os sinais que medem o grau de

hipnose aquele que clinicamenteé mais utilizado. Este sinal,à semelhança dos outros,

tem contaminaç̃oes, o que significa que nem sempre traduz de forma correcta o estado

hipnótico do paciente. Neste trabalho,à excepç̃ao do quée costume ocorrer, dispomos
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tamb́em de um outro sinal que quantifica o grau de hipnose, oA-line Autoregressive In-

dex(AAI), que neste estudo de caso apresenta um coeficiente de correlaç̃ao linear com o

BIS de aproximadamente 0.70 (coeficiente de determinação de 50%). Este valoŕe muito

inferior ao publicado por Anderson (Andersonet al., 2002), que refere um coeficiente de

determinaç̃ao de 82%.

Neste trabalho, analisou-se também a depend̂encia, quer do sinal BIS em cada in-

stante, quer da sua taxa de variação instant̂anea em relaç̃ao às varíaveis do processo e

em relaç̃ao aos atributos fı́sicos do paciente. Apesar de algumas limitações impostas

pelas caracterı́sticas dos dados, os resultados são coerentes com uma dependência do BIS

da quantidade depropofoladministrada, do electromiograma (EMG) e da quantidade de

remifentaniladministrada. J́a a sua variaç̃ao instant̂anea depende dos atributos fı́sicos do

paciente.
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Caṕıtulo 1

Introduç ão

Neste caṕıtulo faz-se uma breve introdução ao problema que motivou esta dissertação:

a necessidade de adequar a dose de fármaco a administrar a cada paciente quando sub-

metido a uma intervenção cĺınica. Sendo este um problema complexo, esta dissertação

não busca uma solução directa para esse problema, mas procura sim dar um pequenocon-

tributo no sentido de o ajudar a resolver.

1.1 Motivação

Na anestesia moderna, a utilização de infus̃oes endovenosas de fármacos tem tido

uma evoluç̃ao continuada, no sentido de obter um estado estável do paciente num nı́vel

desejado. Actualmente, a importância crescente que a medicina preventiva tem vindo a

assumir conduziùa frequente realização de exames de diagnóstico ou apoio ao diagnós-

tico mais invasivos, aumentando significativamente o uso detécnicas anestésicas (p.e.,

sedaç̃ao).

Por anestesia entende-se perda de consciência e eliminaç̃ao da dor por administração

de f́armacos. A anestesia pode ser geral, regional, local ou sedação e processa-se em 3

fases: induç̃ao, manutenç̃ao e recobro. Na fase de indução, o cĺınico, com o objectivo de

provocar uma ŕapida perda de consciência, administra uma grande quantidade de fármaco

designada porbolus. Na fase de manutenção, o f́armacóe administrado de forma contı́nua

1



ou por sucessivosboluspara manter o ńıvel de profundidade de anestesia (Depth of anes-

thesia- DoA). Na fase do recobro, para ajudar o paciente a recuperar, pode ser necessário

administrar f́armacos antaǵonicos.

Essencialmente, existem três tipos de f́armacos para a anestesia: hipnóticos, opíoides

e bloqueadores neuromusculares. Os diferentes fármacos visam diferentes objectivos. Os

hipnóticos permitem a inconsciência, os opíoides para além de analǵesicos s̃ao tamb́em

protectores contra os reflexos autonómicos e os bloqueadores neuromusculares são imo-

bilizadores.

Os f́armacos podem ser administrados por via inaladora ou por viaintravenosa (ou

endovenosa), sendo que só recentemente a indução e manutenç̃ao da anestesia por via

intravenosa se tornou segura e praticável. A anestesia por recurso a técnicas de admi-

nistraç̃ao intravenosa total (TIVA) tem diversas vantagens sobre a anestesia por recurso

a t́ecnicas inaladoras. Para além de se verificar uma menor incidência de ńausea e de

vómito no peŕıodo ṕos-operat́orio e permitir uma recuperação mais ŕapida da consciência

e das funç̃oes psicomotoras do paciente, não s̃ao conhecidos efeitos adversos provocados

no pessoal interveniente e no ambiente que o rodeia.

Com o aparecimento dopropofol, usado pela primeira vez em 1977, a anestesia in-

travenosa sofreu uma revolução, uma vez quée um agente hipńotico adequado para a

induç̃ao e manutenç̃ao da anestesia por via intravenosa (Absalom & Struys, 2007). Nas

últimas d́ecadas, a utilizaç̃ao de novos f́armacos para administração intravenosa, tais como

o opióide remifentanil, bem como o recente desenvolvimento tecnológico, a par de uma

melhor compreensão dos prinćıpios farmacocińeticos, levaram ao desenvolvimento de

técnicas de anestesia totalmente intravenosas.

A relaç̃ao entre a dose de fármaco administrada e o efeito fisiológico induzidóe deter-

minada pelo modelo farmacocinético e farmacodin̂amico (PK/PD) do f́armaco. O modelo

est́a usualmente dividido em duas partes na descrição mateḿatica da resposta: a farma-

cocińetica e a farmacodin̂amica. O modelo farmacocinético, PK, descreve a evolução

temporal de concentração plasḿatica do f́armaco, tratando-se normalmente de um mo-
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delo linear. O modelo farmacodinâmico, PD, descreve a relação entre a concentração

plasḿatica de f́armaco e o efeito fisiológico induzido. Na figura 1.1 está representado o

esquema do modelo PK/PD (Absalom & Struys, 2007).

Figura 1.1: Esquema representativo do modelo farmacocinético e farmacodin̂amico que determina a

relaç̃ao entre a dose de fármaco administrada e o efeito fisiológico resultante.

Antes de se procederà anestesia de um paciente são-lhe colocados sensores em sı́tios

espećıficos do corpo (p.e., na testa e na mão) com o objectivo de monitorizar alguns

sinais fisioĺogicos durante a intervenção cĺınica. A press̃ao arterial (MAP), a saturação de

oxigénio (SaO2), o ritmo cardı́aco (ECG), o electroencefalograma (EEG) e oBispectral

Index Score(BIS) s̃ao alguns dos sinais monitorizados. A monitorização em tempo real

desses sinaiśe essencial para o clı́nico poder avaliar o ńıvel de profundidade de anestesia e

actuar de forma eficaz (figura 1.2) uma vez queà gama de valores desses sinais associa-se

um estado fisioĺogico como o exemplificado para o sinal BIS e esquematizado na tabela

1.1.

É funç̃ao do anestesista administrar a quantidade de fármaco que induza no paciente a

resposta desejada, evitando, no possı́vel, sub ou sobredosagens e os consequentes efeitos

secund́arios. Nas situaç̃oes correntes, o fármacoé administrado de acordo com a posolo-

gia aconselhada, o estado do paciente, a experiência e o ambiente clı́nico. Actualmente

3



Figura 1.2: Esquema de um sistema TCI para administração de um f́armaco, p.e.propofol.

BIS Estado Hipnótico

superior a 90 acordado

70 - 90 sedaç̃ao leve

60 - 70 sedaç̃ao moderada

40 - 60 inconscîencia

inferior a 40 anestesia profunda

Tabela 1.1:Gama de valores do BIS vs estado hipnótico

existem monitores que monitorizam e avaliam de forma eficiente a intensidade do blo-

queio neuromuscular. No entanto, o mesmo não se verifica para a hipnose.

A hipnose est́a relacionada com o efeito dos agentes hipnóticos no sistema nervoso

central e foi sugerido, pela primeira vez em 1937, que essas modificaç̃oes da actividade

cerebral pudessem ser medidas através do electroencefalograma (Vianna, 2001). Apesar

do EEG constituir uma medida contı́nua e ñao invasiva, a sua consulta e análise em tempo

real ñaoé pratićavel devidòa complexidade dos seus padrões.

Em 1974, foi proposta num estudo uma escala subjectiva para medir o grau de hipnose

- Ramsay Sedation Score(RSS) - que compreende valores que vão de 1 a 6, atribúıdos por

observaç̃ao das respostas dadas pelo paciente após est́ımulos (Gamb́us, 2007) (tabela 1.2).
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Recentemente apareceram no mercado, fundamentalmente, dois monitores para medir o

grau de inconsciência. Umé o Bispectral Index Score(BIS) e o outroé o A-line Au-

toregressive Index(AAI). Ambos traduzem a informação do EEG num ńumero entre 0

(auŝencia de actividade cerebral) e 100 (completamente acordado) por recurso a diferen-

tes algoritmos.

Grau Descrição cĺınica

1 agitado, ansioso

2 cooperativo, tranquilo

3 sonolento, atendendo aos comandos

4 dormindo, responde rapidamente ao estı́mulo

5 dormindo, responde lentamente ao estı́mulo

6 dormindo, ñao responde ao estı́mulo

Tabela 1.2:Escala de Ramsay (Adapted from Ramsay MA, Br Med J 1974)

Osı́ndices de inconsciência, BIS e AAI, s̃ao sinais medidos ao longo da intervenção

clı́nica e monitorizados a intervalos de tempo regulares como exemplificado pelo registo

da figura 1.3. Como se pode verificar, ambos os sinais apresentam muita variabilidade e

est̃ao correlacionados (Andersonet al., 2002). No entanto, apesar de estesı́ndices auxi-

liarem o anestesista durante a intervenção cĺınica t̂em sido reportadas diversas situações

em que os valores do BIS (sinal clinicamente mais utilizado) não correspondem ao real

estado fisioĺogico do paciente (Duarte & Saraiva, 2009).

Actualmente, na prática cĺınica é frequentemente utilizado o sistemaTarget Con-

trolled Infusion, TCI: bomba perfusora de administração de f́armaco por via endovenosa,

que se baseia no conhecimento das caracterı́sticas farmacocińeticas e farmacodin̂amicas

do fármaco. Este sistema de administração é pŕe-programado pelo clı́nico no ińıcio da

intervenç̃ao, istoé, o anestesista fixa e ajusta a concentração de efeito que considera con-

veniente para obter um determinado nı́vel de profundidade da anestesia, sendo a taxa de

infusão do f́armaco automaticamente calculada pelo algoritmo de acordocom o modelo

PK/PD do f́armaco.
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Figura 1.3: Exemplo de um registo das séries temporais BIS e AAI de um paciente sedado compropofol.

O TCI para opropofol foi introduzido na pŕatica cĺınica na Europa em 1996 (Rus-

sel et al., 1995) e tem suscitado desde então um crescente interesse na investigação no

sentido de optimizar a dose individualizada a administrar.Estes sistemas incorporam mo-

delos PK/PD, com parâmetrosstandardpara cada f́armaco, alguns opióides e o hipńotico

propofol, podendo em alguns casos ser feito o ajuste desses parâmetros de acordo com

o peso e a idade do paciente. Estes modelos PK/PD com os parâmetrosstandardtêm-

se revelado inadequados para alguns pacientes, poisé actualmente consensual que os

par̂ametros dependem de outros factores para além do peso e da idade do paciente (Absa-

lom & Struys, 2007; Schnideret al., 1999; Marshet al., 1991; Mintoet al., 1997).

Nesta dissertação estuda-se, quer a relação entre a dose do fármacopropofoladminis-

trada ao paciente e o sinal que mede o seu estado hipnótico, quer a relaç̃ao de ambos com

outras varíaveis. O estudo só cont́em casos de sedação. Trata-se, pois, de um estudo de

caso.

Comoé realçado por Yin (Yin, 2009), o estudo de casoé a estrat́egia de eleiç̃ao quando

se quer responder a questões decomoe porqûe. O investigador ñao controla os aconteci-

mentos e o estudo de caso foca-se na investigação de um feńomeno actual no seu próprio

6



contexto.

Esta ańalise tem por objectivo contribuir para que em breve se possaprever a dose

adequada de hipnótico a administrar a cada paciente e avaliar de forma eficiente o ńıvel

de profundidade da anestesia do mesmo.

1.2 Organizaç̃ao da dissertaç̃ao

Neste caṕıtulo, d́a-se uma vis̃ao de toda a envolvente que rodeia o problema em

ańalise, poisé ela que de algum modo motiva e justifica o trabalho desenvolvido nesta

dissertaç̃ao. No caṕıtulo 2 descreve-se a base de dados usada no estudo de caso, algumas

das varíaveis presentes bem como o tratamento efectuado aos dados. No caṕıtulo 3 ser̃ao

apresentados alguns dos modelos aplicados, bem como os resultados obtidos a par da dis-

cuss̃ao dos mesmos. Por fim, no capı́tulo 4, listam-se comentários e algumas reflexões,

ou mesmo sugestões, para trabalhos futuros.
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Caṕıtulo 2

Dados

Neste caṕıtulo descreve-se a base de dados que foi trabalhada no estudo de caso.

Comoé referido na introduç̃ao, existem diferentes tipos de anestesia e diferentes tipos

de f́armacos. Os dados de que dispomos dizem respeitoà sedaç̃ao de pacientes por

administraç̃ao do hipńotico propofol. No entanto, em alguns casos também foi admi-

nistrado o opíoide remifentanil , que de acordo com os resultados clı́nicos se acredita

potenciar o efeito dopropofol (Vuyk, 1997). Ambos os f́armacos foram administrados

por recurso ao sistemaTarget Controlled Infusion, TCI.

2.1 Contéudo da base de dados

Esta base de dados foi cedida pela Prof. Doutora Teresa Mendonça da Faculdade de

Ciências da Universidade do Porto. A recolha desta base de dados foi feita no Hospital

Universit́ario de Barcelona em Espanha sob a responsabilidade do Dr. Pedro L. Gamb́us,

clı́nico do departamento de Anestesiologia.

Para proceder̀a recolha desta base de dados foram colocados vários sensores, em

śıtios espećıficos do corpo do paciente, antes de o anestesiar. Todos os registos iniciam

as varíaveis com o ćodigo 9999 que significa que a recolha da variável ñao est́a ainda

a ser feita. No entanto, em alguns registos este mesmo código aparece no decorrer da
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intervenç̃ao cĺınica, o que indica que por algum motivo (p.e., deslocação do sensor) o

sensor ñao est́a a captar a variável em questão.

Esta base de dadosé composta por 106 ficheiros em formato Excel. Cada ficheiro cor-

respondèa informaç̃ao recolhida em ambiente clı́nico durante a sedação de um paciente

sujeito a endoscopia, e cada coluna contém as observações de uma variável registada em

intervalos de 5 segundos.

Temos varíaveis que correspondem a atributos estáveis do paciente como o peso, al-

tura, sexo, idade e olean body masse temos outras variáveis como o registo da pressão

arterial, o electromiograma, oBispectral Index, o volume depropofoladministrado at́e ao

instante, etc. e que podem variar de perı́odo para perı́odo ao longo da intervenção.

A seguir apresenta-se uma lista de identificação de algumas das variáveis presentes

em todos os ficheiros e usadas neste trabalho. Entre parêntesis temos a designação com

que aparece no ficheiro quando estaé diferente da apresentada.

• EMG - electromiograma, escala de 0 a 100.

• AAI - A - line Autoregressive Index, escala de 0 a 100.

• BIS - Bispectral Index, escala de 0 a 100.

• idade - idade do paciente, em anos (age).

• sexo - varíavel dummyque toma o valor 1 se paciente for do sexo masculino e o

valor 2 se o paciente for do sexo feminino (gender).

• peso- peso do paciente, em kilogramas (weight).

• altura - altura do paciente, em centı́metros (height).

• LBM - lean body mass, em kilogramas

=

{

1.10× peso− 128× peso2

altura2
, se for homem

1.07× peso− 148× peso2

altura2
, se for mulher

compeso expresso em kilogramas ealtura em cent́ımetros.
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• propo - volume depropofol infundido at́e ao instante t, em ml (Infused volume

Propofol)

• Ct - concentraç̃aotargetdepropofol, emµg/ml (Ct propofol).

• Remi - volume deremifentanilinfundido at́e ao instante t, em ml (Infused volume

Remifentanil).

• Stim - varíavel dummyque toma o valor 1 se houver estı́mulo e o valor 0 caso

contŕario.

• RSS - escala de sedação de Ramsay - escala entre 1 e 6.

2.2 Tratamento efectuado aos dados

A presença de erros de leitura ou perda de comunicaçãoé quase sempre um problema

comum neste tipo de dados. A seguir passo a descrever cinco quest̃oes/problemas (P)

encontrados e as respectivas soluções adoptadas (S):

• P: Nestes ficheiros verificou-se que apesar de existir uma variável a representar o

tempo esta ñao era cred́ıvel. Existem situaç̃oes em que apesar de já se ter adminis-

trado um dos f́armacos a variável tempo regista valores negativos.

S: Considerar o ińıcio da intervenç̃ao a observaç̃ao anterior̀a primeira administraç̃ao

de qualquer um dos dois fármacos (remifentanil, propofol).

• P: O fim da intervenç̃ao é assinalado pelo desligar dos sensores, o que nos regis-

tos correspondèas observaç̃oes ficarem todas a 9999 (não necessariamente em si-

multâneo).

S: Considerar o fim do registo quando qualquer uma das variáveis BIS, EMG ou

AAI ficou a 9999.

• P: Perda de algumas observações.

S: Proceder̀a interpolaç̃ao linear entre as observações adjacentes porque se ve-
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rificou que, de uma maneira geral, as observações em falta ñao eram mais de 3

observaç̃oes seguidas.

• P: Ficheiros com muitas falhas nos registos.

S: Exclus̃ao desses ficheiros do estudo.

• P:Não foi administrar o f́armacopropofola alguns pacientes.

S: Retirar esses casos do estudo.

Dos 106 ficheiros originais só 84é que que foram sujeitos a análise.

Neste trabalho houve necessidade de criar novas variáveis por tansformação das exis-

tentes no ficheiro. A seguir são listadas as novas variáveis bem como o modo como foram

obtidas:

• bolus - designaç̃ao dadàa quantidade inicial depropofol administrada a cada pa-

ciente. Como essa quantidade depropofolnãoé administrada no mesmo intervalo

de tempo a cada paciente, esta variável foi obtida por inspecção visual do volume

total depropofoladministrado at́eà altura, em cada instante registado. Esta variável

foi identificada pela paragem dessa administração, seguida de uma administração

de quantidades consideradas muito inferioresàs anteriores.

• Ctmedio - obtido pela ḿedia ponderada das concentraçõestargetdopropofol(equaç̃ao

2.1). Em queti designa o intervalo de tempo em que a contentração target do

propofolassumiu o io valor.

Ctmedio =

∑

ti ∗ Cti
∑

ti
(2.1)

• tpropofol - taxa ḿedia de variaç̃ao dopropofol, que corresponde ao quociente entre

o volume total depropofoladministrado menos oboluse o tempo que durou essa

administraç̃ao expresso em ḿultiplos de 5 segundos (número de observações).

• dpro - designa a quantidade instantânea depropofol administrada; correspondeà

diferença entre o volume depropofoladministrado at́e ao instante em consideração

menos o administrado até ao instante anterior.
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• time ou T - varíavel tempo, em segundos,T ∈ {0, 5, 10, 15, ...}.

• int-time - tempo total da intervenção, em segundos.

• Vtotal-propofol - volume total depropofoladministrado, em ml.

2.3 Descriç̃ao da base de dados

Dos 84 casos, 56 são do sexo masculino e 28 do sexo feminino. Na tabela 2.1

apresentam-se descritas as variáveis peso, altura, idade e LBM no grupo todo e discrimi-

nadas por sexo (M-masculino, F-feminino).

Vari ável grupo Mı́nimo Máximo Mediana Média Coef. de

variação

total 19 83 62.0 60.6 22.2

idade (anos) M 35 82 61.0 61.2 20.4

F 19 83 64.0 59.5 25.8

total 145 192 167.5 166.9 5.7

altura (cm) M 151 192 171.0 171.4 4.5

F 145 165 158.5 158.0 3.4

total 41 119 66.5 69.9 20.6

peso (Kg) M 53 119 68.0 72.5 19.7

F 41 90 63.0 64.7 20.5

total 32.7 76.1 50.65 51.89 17.1

LBM (Kg) M 44.3 76.1 55.07 56.21 13.0

F 32.7 50.4 42.99 43.26 9.5

Tabela 2.1:Estat́ısticas descritivas dos atributos individuais

O grupoé aparentemente homogéneo no que respeita a estas variáveis. Todos os coe-

ficientes de variaç̃ao s̃ao inferiores a 26%, quer se considere o grupo todo ou a divisão

por ǵenero. No entanto, como a dispersão é maior no grupo para as variáveis altura e

LBM, somos levados a ponderar que essas variáveis sejam em ḿedia diferentes para os
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dois ǵeneros.

Tratando-se de variáveis bioḿetricas,é natural que sigam a distribuição normal e se

possa testar a igualdade das médias utilizando para o efeito ot-testpara duas amostras

independentes. Por recurso aosoftwareMATLAB 7.5.0(R2007b) testou-se se as variáveis

LBM, peso e altura seguem uma distribuição normal. Aplicou-se um teste não paraḿetrico

bilateral, o teste de Lilliefors (Murteira, 2003). A hipótese de seguirem a distribuição nor-

mal ñaoé rejeitada para as variáveis LBM e altura, comp-valuesnão inferiores a 0.0872

para o LBM e ñao inferiores a 0.1195 para a altura. Mas a hipótese de a variável peso

seguir a distribuiç̃ao normaĺe rejeitada comp-valueinferior a 0.0012.

idade altura peso LBM

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

variáveis

Figura 2.1: Distribuição das varíaveis no grupo completo.

Para testar a hiṕotese de as ḿedias das alturas e de as médias de LBM serem iguais

para ambos os sexos deste grupo aplicou-se o testet de Student, por recurso aosoftware

SPSS 17.0. As hiṕoteses de que a altura e o LBM são em ḿedia iguais para os homens e

para as mulheres são rejeitadas comp-valuesinferiores a uma miĺesima. Estes resultados

são coerentes com o conhecimentoa priori de que em ḿedia os homens são mais altos

que as mulheres.

Nas figuras 2.1, 2.2 e 2.3 estão representados osboxplotdos atributos para o conjunto

e para a divis̃ao por ǵenero. As representações gŕaficas salientam diferenças ao nı́vel de

outlierse assimetrias, p. e.:
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Figura 2.2: Distribuição das varíaveis dentro do grupo do sexo masculino.
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Figura 2.3: Distribuição das varíaveis dentro do grupo do sexo feminino.

• peso - apresenta uma distribuição com assimetria positiva para os homens (maior

concentraç̃ao do peso nos valores mais baixos) e uma distribuição quase siḿetrica

para as mulheres. Nos homens temos umoutlier (de acordo com a definição es-

tat́ıstica usual) e nas mulheres não temosoutliers.

• idade - apresenta uma distribuição com assimetria negativa para as mulheres (uma

concentraç̃ao maior de idades nos valores mais altos) e uma distribuição quase

simétrica para os homens.

No entanto,́e de notar que quando se analisa a distribuição das varíaveis no grupo com-

pleto, estas aparentam uma quase simetria para todas as variáveis e um total de doisout-

liers (um no peso e outro na altura).
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Caṕıtulo 3

Resultados

Neste caṕıtulo é feita a ańalise explorat́oria, quer da quantidade de fármaco adminis-

trada, quer dóIndice Bispectral que quantifica o grau de hipnose induzido pelos fármacos.

Neste estudo recorreu-se a diversos modelos, sendo o mais frequente o modelo linear

multivariado.É feita uma muito breve introdução ao modelo e aos ḿetodos de estimação

antes da sua aplicação no estudo de caso sempre que talé considerado pertinente. Os

resultados deste capı́tulo foram obtidos por recurso a diferentessoftwares, que passo a

listar: EViews 7, MATLAB R2007b e STATA 9.1.

3.1 Análise da quantidade depropofol administrada

Neste estudo de caso a administração dopropofol processa-se de dois modos: um

bolus inicial, seguido de administração em cont́ınuo. Nesta secção analisam-se os dois

modos de administração em separado.

3.1.1 Bolus inicial: de que depende?

Na primeira fase duma anestesia, a fase de indução,é pŕatica cĺınica administrar uma

grande quantidade de fármaco, o chamadobolusinicial, para induzir no paciente o estado

fisiológico desejado num curto espaço de tempo. A questão que se colocáe: neste estudo

de caso, o bolus inicial está relacionado com que variáveis e qual o efeito parcial de cada
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uma delas?

O sistema TCI tem incorporados modelos farmacocinéticos e farmacodin̂amicos que

calculam obolus. No modelo mais simples esse cálculo é feito com base śo no peso do

paciente e no modelo mais complexo esse cálculo tem por base, para além do peso, a

idade, a altura e olean body mass. Nas situaç̃oes em quée o anestesista a decidir obolus,

essa decis̃ao é baseada no peso, para além de outros factores como a sua opinião acerca

do estado clı́nico do paciente.

O modelo da equação 3.1 pretende estimar a relação entre oboluse os atributos fı́sicos

do paciente. No entanto, como o nı́vel de profundidade de anestesia pretendido nãoé igual

para todos os pacientes, acrescentou-se a variávelCt que representa a concentraçãotarget

de propofol programada pelo anestesista no inicio da intervenção cĺınica. Esta varíavel

est́a directamente relacionada com o efeito que se pretende obter com a administraç̃ao

desse f́armaco.

bolusi = β0 + β1pesoi + β2idadei + β3alturai + β4LBMi + β5Cti + ǫi, ∀i (3.1)

em quebolusi, pesoi, idadei, alturai, LBMi, Cti e ǫi respresentam obolusdepropofol

administrado em ml, o peso em Kg, a idade em anos, a altura em cm, o LBM em Kg,

a concentraç̃ao target inicial para opropofole a perturbaç̃ao, respectivamente, para oi.o

paciente.

Foi utilizado osoftwareEViews para estimar os coeficientes da eq. 3.1 pelo método

dos ḿınimos quadrados. A matriz das variâncias e covariâncias foi estimada através do

estimador de White para tornar válida a infer̂encia estatı́stica. Na figura 3.1 temos o

resultado da estimação. Perante estes resultados, podemos dizer que a variável altura ñao

é estatisticamente significativa, o que significa que obolusinicial depropofolnão depende

directamente da variável altura, mas sim indirectamente através da varíavel LBM.

Analisando o sinal dos coeficientes estimados podemos dizerque:

16



Figura 3.1: Estimaç̃ao da eq. 3.1 pelo ḿetodo OLS.

• quanto maior o peso do indı́viduo,coeteris paribus, maior seŕa obolus, o que parece

aceit́avel, istoé, mais massa implica ter de se administrar mais fármaco.

• quanto mais velho for o indivı́duo, coeteris paribus, menor seŕa o bolus, o que

parece justifićavel com o receio de que a resposta por parte do paciente seja mais

lenta (o sangue demora mais tempo a percorrer o corpo) e poderocorrer uma so-

bredosagem.

• quanto maior for o LBM,coeteris paribus, menor seŕa obolus; como o LBM est́a

de alguma maneira relacionado com a quantidade de massa gorda, quanto maior for

esse valor menoŕe a quantidade de massa gorda e menor será a retenç̃ao do f́armaco

no organismo.

• quanto maior aCt, coeteris paribus, maior seŕa o bolus; esta concentração est́a

associada ao grau de hipnose desejado, logoé natural que quanto mais alto for o

grau de hipnose desejado, mais dose se tenha de administrar.
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3.1.2 Taxa de administraç̃ao dopropofol : de que depende?

A representaç̃ao gŕafica da evoluç̃ao do volume depropofoladministrado at́e ao mo-

mento durante a intervenção cĺınica (como a exemplificada na figura 3.2), revelou-se

semelhante para todos os pacientes. Com base nessas representaç̃oes podemos dizer que,

à excepç̃ao de pequenas perturbações, a relaç̃ao entre as variáveisé do tipo linear pos-

itiva sendo que o declive não é igual em todas as representações. Ou seja, a taxa de

administraç̃ao dopropofol é diferente de paciente para paciente mas quase constante du-

rante a intervenç̃ao cĺınica.

0 5 10 15 20 25 30
0

2

4

6

8

10

12

14

16

t (min.)

V
ol

um
e 

de
 p

ro
po

fo
l (

m
l)

Figura 3.2: Volume depropofoladministrado ao longo do tempo a um paciente.

Sendo a administração do f́armaco feita a uma taxa quase constante então de que

variáveisé que eláe funç̃ao? O modelo representado na equação 3.2 tem por objectivo

estabelecer uma relação dessa taxa com os atributos fı́sicos do paciente, a exemplo do que

foi feito para obolusinicial.

tpropofoli = β0 + β1pesoi + β2idadei + β4LBMi + β5Ctmedioi + β6alturai + ǫi, ∀i

(3.2)

em quetpropofoli representa a taxa ḿedia de administração dopropofole oCtmedioi

representa a ḿedia ponderada pelo tempo dasCt ao longo da intervenção cĺınica para o

i.o paciente. Os coeficientes da eq. 3.2 (ver figura 3.3) foram estimados pelo ḿetodo OLS.
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Figura 3.3: Estimaç̃ao da eq. 3.2 pelo ḿetodo OLS.

Como era de esperar, os sinais das estimativas dos coeficientes e a sua interpretação

são os mesmos que se obtiveram anteriormente para o modelo dobolus inicial, com o

reparo de que a variável alturáe estatisticamente significativa neste modelo.

3.1.3 Volume total depropofol administrado: de que depende?

Adoptando o mesmo modelo linear para a variávelV total − propofoli (volume total

depropofoladministrado aoi.o paciente) e acrescentando as variávelbolusi e int− timei

(tempo de duraç̃ao da intervenç̃ao cĺınica para oi.o paciente), obtemos a equação 3.3. O

resultado da estimação por OLS est́a representado na figura 3.4.

V total − propofoli = β0 + β1pesoi + β2idadei + β4LBMi + β5Ctmedioi + β6alturai+

+β7int− time+ β8bolus+ ǫi, ∀i
(3.3)

Ao ńıvel de signifiĉancia de 5% śo o coeficiente dobolusé que ñaoé estatisticamente

significativo. Mais uma vez os sinais dos coeficientes associadosàs restantes variáveis
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Figura 3.4: Estimaç̃ao da eq. 3.3 pelo ḿetodo OLS.

est̃ao de acordo com o quée esperado de acordo com a teoria subjacente ao fenómeno.

Quantoà introduç̃ao da varíavel que representa o tempo de duração da intervenç̃ao,

esta revelou-se estatı́sticamente significativa e confirma que quanto mais tempo durar a

intervenç̃ao cĺınicaé de esperar que maior seja o volume total depropofoladministrado,

coeteris paribus.
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3.2 Grau de Hipnose -BIS

Nesta secç̃ao pretende-se explorar a relação doÍndice Bispectral (BIS) com as outras

variáveis presentes neste trabalho. O objectivoé perceber quais as variáveis que afectam

o BIS e de que formáe que o afectam.

3.2.1 Correlaç̃ao entre os doiśındices de hipnose (BIS e AAI)

Não é pŕatica cĺınica durante a anestesia recolher mais do que um indicador do grau

de hipnose. Nesta base de dados dispomos de dois dos indicadores mais usados pelos

clı́nicos. Apesar de existirem referências̀a correlaç̃ao entre ambos em diversos trabalhos

publicados,́e raro quantificar-se essa correlação. A exemplo do publicado por Anderson

(Andersonet al., 2002), neste trabalho podemos quantificar a correlação linear existente

entre os doiśındices:

Grandeza Valores

mı́nimo 0.144

máximo 0.919

inferiores a 0.70 29.8% dos casos

entre 0.70 e 0.80 33.3% dos casos

superiores a 0.80 36.9% dos casos

Tabela 3.1:Distribuição dos coeficientes de correlação linear entre AAI e BIS para os 84 pacientes

Existe uma correlaç̃ao linear positiva entre ambos os sinais (tabela 3.1), sendoem

70% dos casos superior a 0.70. Ao considerarmos os sinais conjuntos dos 84 pacientes

obt́em-se um coeficiente de correlação linear de 0.6835. Este valores correspondem a

um coeficiente de determinação de 50% quée muito inferior ao publicado por Anderson

(Andersonet al., 2002), que refere um coeficiente de determinação de 82%.

Estes resultados confirmam que, apesar de ambos os sinais tentarem ser medidas da

mesma grandeza, os algoritmos para obter cada um deles a partir do EEG s̃ao diferentes
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com resultados diferentes para o mesmo estado de hipnóse.

3.2.2 Estudo da depend̂encia do BIS

Um dos objectivos desta dissertaçãoé estudar a relação entre óındice de inconsciência

BIS induzido pelopropofol e as outras variáveis conhecidas e consideradas pertinentes

neste estudo de caso.

Atendendòa grande variabilidade dos sinais, não śo entre indiv́ıduos mas tamb́em du-

rante a intervenç̃ao cĺınica de cada indiv́ıduo, optou-se por iniciar esta análise explorat́oria

aplicando indiv́ıduo a indiv́ıduo os diversos modelos. Após esta ańalise e identificada a

estrutura comum a todos, então pode ter lugar, por exemplo, uma análise dos dados em

painel.

Modelo linear

Um primeiro modelo explorado foi o da equação 3.4, em queBISt, EMGt e dprot

representam o valor do sinal BIS, do sinal EMG e a quantidade depropofolem ml admi-

nistrada no instantet, respectivamente.

BISt = β0 + β1dprot + ...+ βk+1dprot−k ++γ0EMGt + ...+ γqEMGt−q + ....ǫt, ∀t

(3.4)

Sendo opropofolum hipńotico, ñao h́a d́uvida que óındice de inconsciência depende

da quantidade administrada desse fármaco. A d́uvida é passado quanto tempoé que a

quantidade administrada vai fazer efeito e qual a duração do efeito, istóe, devemos con-

siderar a dependência do BIS em relação aopropofol at́e a um minuto atŕas? Devemos

considerar em separado a administração em cada perı́odo porque esta pode afectar o BIS

com pesos diferentes? A inclusão da varíavel EMG deve-sèa informaç̃ao recolhida numa

entrevista com o clı́nico do Hospital Geral de Santo António, Dr. Sim̃ao, em que este

divulgou que valores elevados no sinal do EMG tornam inútil o uso do BIS, pois este
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sinal deixa de ser fíavel. A t́ıtulo exemplificativo, apresenta-se na figura 3.5 uma das di-

versas tentativas estudadas para o modelo da equação 3.4. O registo usado para ilustrar

este procedimento contém 650 observaç̃oes, o que significa este paciente esteve sujeito a

uma intervenç̃ao cĺınica que durou aproximadamente 55 minutos.

Figura 3.5: Estimaç̃ao da eq. 3.4 pelo ḿetodo OLS usando opropofoladministrado at́e aolag 13.

Como se pode verificar, a um nı́vel de signifiĉancia de 5% as administrações instan-

tâneas depropofol desde os 5 segundos até 65 segundos atrás s̃ao estatisticamente não

significativas. Foi realizado o testeà redund̂ancia dessas variáveis e o resultado (figura

3.6) confirma que s̃ao todas redundantes. Neste modelo só cerca de 63% das variações do

BIS em torno do seu valor ḿedio s̃ao explicadas pelas variações das variáveis explicativas.

O uso deste modelo tem o inconveniênte adicional de reduzir o número de observações
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a usar na regressão atendendo ao uso delags da varíavel propofol , neste exemplo, a

dimens̃ao sofreu uma redução de 650 para 636, uma pela construção da varíaveldpro e

13 peloslagsaqui considerados.

Figura 3.6: Testeà redund̂ancia das variáveisdprodesde olag 1 at́e aolag 13.

Constatou-se de que por muito que se elevasse a extensão doslags da quantidade

depropofoladministrada, ou incluisse diferentes combinações, esta continuava a ser es-

tatisticamente ñao significativa. Como consequência ponderou-se incluir como variável

explicativa ñao a quantidade depropofoladministrada num instante mas sim a quantidade

total administrada até ao momento em estudo. A equação 3.5é representação do modelo

resultante dessa consideração e o resultado da estimação encontra-se na figura 3.7.
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BISt = β0 + β1propot + β2EMGt + ǫt, ∀t (3.5)

Figura 3.7: Estimaç̃ao da eq. 3.5 pelo ḿetodo OLS.

Os resultados levaram a questões como:

• seŕa a constante de eliminação dopropofoldemasiado pequena a ponto de justificar

o uso da quantidade administrada desde o inı́cio da intervenç̃ao cĺınica?

• seŕa que devemos trabalhar com modelos de sistemas de equações simult̂aneas?

Sabemos que o BIS depende dopropofoladministrado e que a decisão de adminis-

trar mais quantidade ou parar a administração depende dos valores do BIS.

Sistemas de equaç̃oes simult̂aneas

A forma estrutural do modelóe dada pelas equacões 3.6, com M equações e M

variáveis end́ogenas,y1,...,yM .
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γ11yt1 + γ21yt2 + ...+ γM1ytM + β11xt1 + ...+ βK1xtK = ǫt1,

γ12yt1 + γ22yt2 + ...+ γM2ytM + β12xt1 + ...+ βK2xtK = ǫt2,

. . .

γ1Myt1 + γ2Myt2 + ...+ γMMytM + β1Mxt1 + ...+ βKMxtK = ǫtM .

(3.6)

Temos K varíaveis ex́ogenas ou pré-determinadas,x1,...,xK , que podem incluir valo-

res desfasados dey1,...,yM eǫt1, ..., ǫtM são as perturbaç̃oes estruturais. Óındice té usado

para designar as observações nos diferentes perı́odos,t = 1, ..., T .

A estimaç̃ao destes modelos pode ser feita por diferentes métodos dos quais se salien-

tam os ḿetodosTwo-Stage Least Squares(2SLS), oThree-Stage Least Squares(3SLS),

o Full Information Maximum Likelihoode o ḿetodo dos momentos generalizado (GMM)

(Greene, 2003). Estes métodos encontram-se implementados em algunssoftwarescomo

é o caso do Eviews.

Os resultados obtidos com o modelo linear conduziram ao modelo representado no

sistema 3.7, em queRemi é a varíavel que representa a quantidade deRemifentanil

administrada até ao instante por potenciar o efeito dopropofol. Como a quantidade

total depropofol administrada até determinado instante depende do bolus e da taxa de

administraç̃ao desse f́armaco, baseado nos resultados da secção anterior essa variável:

- depende de uma constante (que contém obolus);

- é directamente proporcional ao tempo (devidoà influência dos atributos fı́sicos na taxa

de administraç̃ao);

- é directamente proporcional ao produto da concentraçãotargetpelo tempo (porque aCt

varia ao longo da intervenção);















BISt = β1 + β2propot + β3EMGt + ǫt1

propot = β4 + β5Ctt ∗ time+ β6 ∗ time+ β7Remit + ǫt2

variáveis instrumentais− EMG,Remi, time, Ct ∗ time

(3.7)

Este sistema obedeceà condiç̃ao de ordem que permite que seja identificável. A sua

estimaç̃ao pelo ḿetodo 2SLS conduziu a resultados não concordantes com a realidade.
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Verificou-se que nem todos os pacientes sofriam alterações na concentração target du-

rante a intervenç̃ao cĺınica, o mesmóe dizer que o clı́nico nesses casos não viu necessi-

dade de alterar a dose de fármaco que estava a ser administrada. Para melhor visualizar

o efeito destefeedbackentre o efeito (v́ısivel no BIS) e a dose de fármaco a administrar

optou-se por aplicar o estudo ao caso de um dos pacientes em que se verificaram diversas

alteraç̃oes na concentração targetdurante a intervenção cĺınica. Na figura 3.8 apresenta-

se o resultado obtido para esse exemplo.

Figura 3.8: Estimaç̃ao do sistema 3.7 pelo ḿetodo 2SLS.

Como o coeficiente C(5) deu estatisticamente não significativo, o mesmóe dizer que

as alteraç̃oes na concentraçãotargetnão t̂em efeito viśıvel na quantidade total depropofol
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administrada, ou seja, não h́a feedbackentre o BIS e a quantidade de fármaco admi-

nistrada. Quanto ao sinal do coeficiente C(7), o mesmoé dizer que se se administrar

remifentanilaumenta a necessidade depropofol, coeteris paribus.

O facto de ñao se terem obtido resultados animadores a par da descobertade que nestes

dados a concentação Ct poucas ou nenhumas alterações sofreu durante a intervenção

clı́nica de cada paciente (o que significa que não h́a um feedback do BIS visı́vel nestes

dados) conduziram̀a codificaç̃ao do sinal BIS.

Modelo Probit Ordinal

No decorrer do trabalho consolidou-se a ideia de que o sinal BIS é um sinal muito

ruidoso e que sofre contaminação de diversas fontes. Isso leva a não se dever associar ao

sinal a precis̃ao apresentada no visor e armazenada nos ficheiros, mas sim a sua ordem de

grandeza. Dessa maneira,é como se o sinal ñao fosse contı́nuo, mas sim discreto. Esta

constataç̃ao levou a ponderar a hipótese de os resultados obtidos serem consequência do

excesso de ruı́do presente no sinal BIS e a tentar codificar a variável BIS por intervalos,

sugerindo que se ensaiasse outro tipo de modelos, os modelosde resposta discreta.

No modeloprobit ordinal, a resposta assume valores discretos, sendo a ordemdeles

importante. Sejay a resposta ordenada que pode assumir os valores{0,1,2,...,J} para

algum inteiro J conhecido. O modeloprobit ordinal paray condicionado aX (variáveis

explicativas) pode ser derivado a partir do modelo da variável latenteY * (equaç̃ao 3.8),

Y ∗ = Xβ + e, (3.8)

ondee|X ∼ normal(0,1) e temos o modeloprobit ordinal, ou segue a distribuição loǵıstica

standarde obtemos o modelologit ordinal. Nestes modelosβ é um vector Kx1 eX não

cont́em a constante.

Sejamα1 < α2 < ... < αj os pontos de corte desconhecidos e definindoy como
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em(3.9),






















y = 0 se y∗ ≤ α1

y = 1 se α1 < y∗ ≤ α2

. . .

y = J se y∗ > αj

(3.9)

podemos derivar a distribuição dey condicionada aX calculando a probabilidade de cada

uma das respostas (Wooldridge, 2002).

O modeloprobit ordinalé um modelo do tipo resposta ordenada em quee|X segue a

distribuiç̃ao normal (0,1) então,

P (y = 0|X) = P (y∗ ≤ α1|X) = P (Xβ + e ≤ α1|X) = Φ(α1 −Xβ)

P (y = 1|X) = P (α1 < y∗ ≤ α2|X) = Φ(α2 −Xβ)− Φ(α1 −Xβ)

...

P (y = J |X) = P (y∗ > αj|X) = 1− Φ(αj −Xβ)

em queΦ representa a função distribuiç̃ao normal reduzida ou padronizada.

Quando ñao observamos o valor de uma variável, mas sabemos que esta se encontra

entre determinados valores, podemos aplicar o modeloprobit ordinal.

Supondoy∗|X ∼ N(Xβ, σ2), com σ2 = V ar(y∗|X), podemos assim estimar os

par̂ametrosβ eσ2 por máxima verosimilhança.

É sempre bom ter presente que os estimadores doprobit ordinal paraβ são consis-

tentes sey∗|X satisfizer as condiç̃oes do modelo linear clássico, caso contrário esses

estimadores s̃ao inconsistentes.

Baseado no facto de óındice BIS estar associado a determinado estado hipnótico

(Bianchi, 2000), foi adoptada a codificação de acordo com a gama de valores da tabela

3.2. O resultado que se obteve ao estimar um modeloprobit ordinal encontra-se na figura

3.9, com DBIS a representar o BIS codificado.
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BIS Estado Hipnótico codificaç̃ao

superior a 90 acordado 0

70 - 90 sedaç̃ao leve 1

60 - 70 sedaç̃ao moderada 2

40 - 60 inconscîencia 3

inferior a 40 anestesia profunda 4

Tabela 3.2:Critério para codificar o BIS

O caso exemplificado nesteoutputdiz respeito a um paciente em que a variável BIS

assumiu os 5 valores possı́veis, o que se verificou em poucos casos. Esta codificação

revelou-se pouco prática porque acarreta excessiva perda de informação. Tratando-se de

dados de sedaçãoé frequente o sinal BIS só assumir 2 ou 3 dos 5 valores.

Figura 3.9: Estimaç̃ao de um modeloprobit ordinal pelo ḿetodo ML.
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Análise dos Dados em painel

A caracteŕıstica dos dados em painelé o facto de termos sucessões cronoĺogicas obser-

vadas nos mesmos perı́odos para diferentes indivı́duos. Estes dados podem ser tratados

como śeries temporais quando fixamos o indivı́duo, ou como seccionais quando fixa-

mos o tempo. No entanto, seja qual for a opção, estaremos a perder informação porque

os dados t̂em as duas caracterı́sticas. Os modelos para dados em painel vieram col-

matar essa deficiência no tratamento dos dados pois permitem explorar em simultâneo

variaç̃oes das variáveis ao longo do tempo e entre diferentes indivı́duos. A principal

motivaç̃ao relaciona-se com o problema das variáveis omitidas. Os modelos de dados

em painel podem ser usados, pelo menos sob certas condições, para se obterem esti-

madores consistentes quando omitimos variáveis (Wooldridge, 2002). Consideremosyi e

X = (xi1, xi2, ..., xiK) variáveis aleat́orias observadas eci a varíavel aleat́oria ñao obser-

vada. O objectivo, regra geral,é estimar o vectorβ na equaç̃ao 3.10.

E(yit|Xit, ci) = Xitβ + ci, t = 1, 2, ..., T (3.10)

Seci não estiver correlacionado comXit, t = 1, 2, ..., T , ent̃aoci é simplesmente mais

um factor ñao observado e não relacionado com as variáveis explicativas observadas, a

afectary. Mas seCov(Xit, ci) 6= 0, t = 1, 2, ..., T , colocarci no termo do erro pode

causar śerios problemas. Na análise de dados em painel, uma variável ñao observada

constante no tempóe chamada de efeito não observado. Esse efeito não observadóe

muitas vezes interpretado como a captação de uma caracterı́stica do indiv́ıduo constante

no tempo. O modelo a estimar está representado pela equação 3.11.

yit = Xitβ + ci + uit, t = 1, 2, ..., T (3.11)

onde, por definiç̃ao,E(uit|Xit],ci)=0, para todo ot.

As propriedades dos estimadores obtidos para os modelos de dados em painel pres-

sup̃oem geralmente que a dimensão das śeries temporaiśe inferior ao ńumero de in-

divı́duos. Essa condição ñao é verificada neste estudo de caso. A consciência dessa

violação deve ser tida em conta em futuros trabalhos na procura de modelos mais adequa-

dos a este estudo de caso.
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Pooled Regression

Nestes modelos, a estimaçãoé feita assumindo que os parâmetrosβ0 eβ são comuns

a todos os indiv́ıduos, istóe, h́a homogeneidade na constante e nos declives,

yit = β0 +Xitβ + vit (3.12)

comvit = ci + uit. SeE(X ′

itvit) = 0 para todos os perı́odost, ent̃ao podemos estimarβ

de forma consistente pelo método dos ḿınimos quadrados ordinário (OLS) aplicado aos

dadospooled.

O modelo agora a estimaré o da equaç̃ao 3.13, comci inclúıdo emvit. Neste modelo

o ci representa o efeito não observado

BISit = β0 + β1propoit + β2EMGit + β3Remiit + β4Stimit + vit, ∀t e∀i

(3.13)

Na figura 3.10 apresentam-se os resultados da estimação deste modelo pelo ḿetodo

pooled, considerando a identificação das observações por indiv́ıduo para efeitos da esti-

maç̃ao dos desvios padrões dos coeficientes.

Figura 3.10: Estimaç̃ao da equaç̃ao 3.13 pelo ḿetodopooled.

As varíaveis deste modelo são todas estatisticamente significativas. Com excepção do

sinal dos coeficiente das variáveisStim eRemi, as outras t̂em os sinais de acordo com o

esperado. Ou seja,coeteris paribus:

• espera-se que o BIS aumente com o aumento do EMG,
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• se se administrar maispropofolo BIS diminui.

No entanto, a diferença dos sinais nas variáveisStim e Remi pode ser explicada

porque, ñao sendo variáveis que afectam directamente o BIS, elas estão indirectamente

associadas ao seu valor. No primeiro caso por ocorrerem estı́mulos quando o paciente tem

valores mais baixos de BIS, e no segundo caso porque quando se administra oremifentanil

nãoé necesśario um grau de hipnose tão baixo porque elée um analǵesico.

Apesar de questionável a aplicaç̃ao quer dos modelos de efeitos fixos ou de efeitos

aleat́orios, quer os testes de hipóteses a este estudo de caso, a falta de alternativas e o des-

conhecimento das consequências levam a prosseguir o estudo porque alguma informação

para este estudo de casoé melhor que nenhuma.É, no entanto, aconselhável um aprofun-

dar dos estudos no sentido de perceber quais as consequências que tem a dimensão das

séries ser superior ao número de casos nos testes e nos estimadores dos modelos.

Modelos de efeitos fixos vs modelo de efeitos aleatórios

Se assumirmos que a heterogeneidade dos indivı́duosé captada na parte constante,

istoé, a constantée diferente de indiv́ıduo para indiv́ıduo, ent̃ao os modelos são de efeitos

fixos (FE) e escrevem-se na forma da equação 3.14.

yit = βi0 +Xitβ + uit (3.14)

Estes modelos podem ser estimados pelo:

• Recurso a variáveisdummy - Least Squares Dummy Variables (LSDV).

Introduzem-se variáveisdummyno modelo para captar a heterogeneidade dos in-

divı́duos. Podem-se usar variáveisdummyindividuais e/ou temporais. A desvan-

tagemé ñao ser pŕatico quando o ńumero de indiv́ıduosé grande.

• Método de estimação com primeiras diferenças.

Estima-se o modelo 3.15 pelo método OLS,

∆yit = ∆Xitβ +∆uit (3.15)

que equivale a teryit − yit−1 = (Xit −Xit−1)β + uit − uit−1. É uma desvantagem

deste ḿetodo a perda de uma observação para todos os indivı́duos.
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• Método de estimação com as variáveis centradas.

Consiste em subtrair̀as observaç̃oes de cada indivı́duo a sua ḿedia temporal e esti-

mar pelo ḿetodo dos ḿınimos quadrados o modelo da equação 3.16,

(yit)
∗ = (Xit)

∗β + (uit)
∗ (3.16)

que equivale a teryit − yi = (Xit −Xi)β + uit. Após estimar este modelo pode-

mos estimar os valores deβi0, dado que β̂i0 = yi −Xiβ̂. Este ḿetodo permite

estimar os declives separados das constantes individuais eos resultados são os mes-

mos que os da estimação LSDV.

Os modelos com efeitos aleatórios (RE) consideram, em vez da constante, um parâme-

tro fixo mas como um parâmetro aleat́orio não observ́avel. Nestes modelos considera-se

que as diferenças de indivı́duo para indiv́ıduo captam-se no termo do erro, ao passo que

no modelo de efeitos fixos são captadas na constante:

yit = β0 +Xitβ + νi + uit, (3.17)

Com νi + β0 = βi0 o erro individualνi ∼ N(0, σ2
v) e o erro mistouit ∼ N(0, σ2

u).

Admite-se que todos os erros são homosced́asticos e ñao autocorrelacionados. Estaúltima

condiç̃aoé crucial para obtermos estimadores não enviesados e consistentes. Como temos

autocorrelaç̃ao dos erros dentro do próprio indiv́ıduo, a soluç̃aoé estimar pelo ḿetodo dos

mı́nimos quadrados generalizados (GLS ou MQG), obtendo-se estimadores eficientes.

Na realidade estimamos o modelo 3.18 (Wooldridge, 2003):

yit − θyi = (1− θ)β0 + (Xit − θXi)β + (wit − θwit) (3.18)

comwit = νi + uit e

θ = 1−

√

σ2
u

Tσ2
v + σ2

u

, 0 < θ < 1

Testes de hiṕoteses

Testeà presença dum efeito ñao observado -Lagrange multiplier test

H0 : σ
2
c = 0

H1 : σ
2
c 6= 0 , comE(c2i |Xi) = σ2

c .
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O SoftwareSTATA inclui este teste para o modelo de efeitos aleatórios baseado nos

reśıduos dopooledOLS, proposto por Breusch e Pagan (1980). Sob a hipótese nula,

a estat́ıstica de teste segue uma distribuição de qui-quadrado com um grau de liberdade.

Valores elevados da estatı́stica de teste apontam para a presença de efeitos não observados.

Para o estudo de caso foi aplicado o teste e na figura 3.11 temoso resultado da es-

tat́ıstica de teste, bem como op-value. O resultado evidencia a presenta de um efeito não

observado.

Figura 3.11: Testeà presença de um efeito não observado.

Teste de Hausman (1978)

H0 : E(ci|Xi) = 0

H1 : E(ci|Xi) 6= 0

Com este teste pretende decidir-se entre um modelo de efeitosfixos e um modelo de

efeitos aleat́orios.

sobH0 :

- o estimador de efeitos fixośe consistente mas ineficiente;

- o estimador de efeitos aleatóriosé consistente e eficiente.

sobH1 :

- o estimador de efeitos fixos permanece consistente;

- o estimador de efeitos aleatórios torna-se inconsistente.

Em resumo, se ñao se rejeitar a hiṕoteseH0 devemos optar pelo modelo RE, caso contrário,

devemos optar pelo modelo FE.

Pelo valor dop-valuerejeitamos a hiṕotese nula; logo, devemos estimar o modelo da

eq. 3.19 considerando efeitos fixos.
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Figura 3.12: Teste de Hausman.

BISit = β0i + β1propoit + β2EMGit + β3Remiit + β4Stimit + uit, ∀t e∀i

(3.19)

Figura 3.13: Estimaç̃ao da eq. 3.19 supondo efeitos fixos.

Estes resultados não parecem ser muito diferentes no valor das estimativas doscoe-

ficientes dos obtidos pelo ḿetodopooled. Verifica-se que os sinais das estimativas dos

coeficientes s̃ao iguais em ambos os métodos.
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Influ ência dos atributos na variaç̃ao instantânea do BIS

Para finalizar o trabalho desenvolvido nesta dissertação estimou-se uḿultimo mode-

lo (equaç̃ao 3.20). Como a derivada em ordem ao tempo da equação 3.20 corresponde

à equaç̃ao 3.21, o objectivóe estudar a inflûencia, quer dos atributos fı́sicos quer da

concentraç̃aotarget, na velocidade com que o BIS aumenta ou diminui.

BISit = β0i + β1propoit + β2EMGit + β3Remiit + β4Stimit + α1pesoi ∗ timeit+

+α2idadei ∗ timeit + α3LBMi ∗ timeit + α4alturai ∗ timeit + α5Ctit ∗ timeit + uit, ∀i, t
(3.20)

∂BISit

∂time
= β1

∂propoit
∂time

+ β2
∂EMGit

∂time
+ β3

∂Remiit
∂time

+ β4
∂Stimit

∂time
+ α1pesoi+

+α2idadei + α3LBMi + α4alturai + α5Ctit + α5
∂Ctit
∂time

∗ timeit + uit, ∀i, t
(3.21)

Mais uma vez aṕos efectuar os testes atrás descritos o modelo foi estimado con-

siderando os efeitos fixos (figura 3.14). Os resultados indicam que a velocidade com que o

BIS aumenta ou diminui depende do peso, da idade, da altura, doLBM e da concentraç̃ao

targetpara aĺem de outras variáveis.

Baseado nos sinais das estimativas dos coeficientes, podemosestimar que,coeteris

paribus:

• quando o BIS está a subir (derivada positiva),

- quanto mais pesadóe o paciente mais rápidaé essa subida;

- quanto mais altóe o paciente mais rápidaé essa subida;

- quanto mais velhóe o paciente mais lentáe a subida;

- quanto mais LBM tem o paciente mais lentaé a subida:

- quantoà concentraç̃aotarget














se esta aumentar, o BIS sobe mais lentamente

se esta se mantiver, quanto maioré o seu valor menoŕe a velocidade da subida

se esta diminuir, nada se pode concluir

• quando o BIS está a diminuir (derivada negativa),

- quanto mais pesadóe o paciente mais lentáe essa descida;

- quanto mais altóe o paciente mais lentáe essa descida;
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Figura 3.14: Estimaç̃ao da eq. 3.20 supondo efeitos fixos.

- quanto mais velhóe o paciente mais rápidaé a descida;

- quanto mais LBM tem o paciente mais rápidaé a descida:

- quantoà concentraç̃aotarget














se esta aumentar, o BIS desce mais rapidamente

se esta se mantiver, quanto maioré o seu valor maioŕe a velocidade da descida

se esta diminuir, nada se pode concluir
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Caṕıtulo 4

Comentários finais

All models are wrong but some models are useful

G. E. P. Box

Neste caṕıtulo final, apresentam-se alguns comentários ou reflex̃oes resultantes

deste trabalho e sugestões para investigações futuras.

4.1 Coment́arios ou reflex̃oes resultantes deste trabalho

Esta secç̃ao divide-se em duas partes, de acordo com o tipo de estudo realizado com os

dados dispońıveis: o estudo da quantidade do hipnótico propofoladministrada e o estudo

do ı́ndice de inconsciência, BIS.

A quantidade do hipnótico propofol administrada.

• Apesar de haver evidências cĺınicas de que o uso do opióideRemifentanilpotencia

o efeito doPropofol, neste estudo não foi posśıvel fazer essa verificação, pois a

decis̃ao de programar o sistema TCI com determinada concentraçãotargetpode ter

sido baseada nesse factor e no tipo de intervenção cĺınica.

No entanto,é de salientar que na modelação doı́ndice de hipnose (BIS) o sinal

positivo associadòa estimativa do coeficiente da variável Remi pode estar rela-

cionado com esse facto. Uma vez que esta variável ñao actua directamente no BIS

39



mas o seu uso está associado a um aumento do BIS, pode ser interpretado como

uma evid̂encia de que foi necessária uma menor quantidade depropofolpara obter

o ńıvel de profundidade de anestesia pretendido.

• Quer obolusinicial, quer a taxa de administração dopropofolest̃ao dependentes da

concentraç̃ao target, da idade, do peso e dolean body massdo paciente. Sendo de

esperar que,coeteris paribus,

o boluse a taxa de administração sejam tanto maiores:

- quanto maior o valor da concentraçãotarget

- quanto mais pesado for o paciente

o boluse a taxa de administração sejam tanto menores:

- quanto mais idade tiver o paciente

- quanto maioŕe o lean body massdo paciente

• O volume total depropofol administrado, para além da relaç̃ao anterior descrita

para oboluse para a taxa de administração em cont́ınuo, depende do tempo to-

tal da intervenç̃ao. Quanto mais longa for a intervenção cĺınica, maispropofol é

administrado ao paciente,coeteris paribus.

Índice de inconscîencia, BIS.

• Neste estudo de caso foram registados doisı́ndices de inconsciência que, apesar de

estarem positivamente correlacionados com um coeficiente de determinaç̃ao perto

dos 50%, ñao est̃ao t̃ao fortemente correlacionadas como seria de esperar (82%),

tendo por base o que foi publicado no artigo de Anderson.

• O ı́ndice de inconsciência - BIS - diminui com,coeteris paribus:

- o aumento dobolusinicial;

- o aumento do valor da quantidade total depropofoladministrada.

• O ı́ndice de inconsciência - BIS - aumenta com,coeteris paribus:

- o aumento do EMG;
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• O ı́ndice de inconsciência - BIS - tem correlação positiva com o EMG, o que signi-

fica que quando o electromiograma tem valores elevados, o BIS aumentaŕa sem que

isso esteja necessariamente associado a um despertar do paciente.

• A variaç̃ao instant̂anea do BIS depende do peso, da idade, da altura, do LBM e da

concentraç̃aotarget. Os resultados obtidos, para a variável idade, vieram confirmar

que o cuidado que os clı́nicos t̂em com os pacientes de mais idade, ao administrarem

menor quantidade de fármaco,é justificada. Os pacientes com mais idade têm

tend̂encia a mais rapidamente baixar o BIS quando este está a diminuir, mas quando

est́a subir demoram mais tempo a recuperar.

4.2 Sugest̃oes para futuro desenvolvimento

• Ao codificar o sinal do BIS, a codificação usada tinha significado fı́sico mas reve-

lou-se inadequada para estes dados. Uma codificação mais fina, baseada na ex-

perîencia cĺınica, talvez fornecesse melhores resultados no uso dos modelosprobit.

• Estudar um modo de filtrar o sinal BIS por forma a eliminar partedo rúıdo. Talvez

por recurso ao ḿetodoSingular Spectrum Analysis(SSA) ou ao ḿetodoMultichan-

nel Singular Spectrum Analysis(MSSA).

• Seŕaútil estudar um modo de recolher a informação dóındice de inconsciência sem

que este seja tão contaminado.

41



References

Absalom, A., & Struys, M. 2007.Overview of Target Controlled Infusions and Total

Intravenous Anaesthesia. Gent: Academia Press.

Anderson, Russell E., Barr, Gunilla, & Jakobsson, Jan G. 2002.Correlation Between

AAI-Index and the BIS-Index during propofol hypnosis: A clinical study.Journal of

Clinical Monitoring and Computing, 17, 325–329.

Bianchi, Domingo A. 2000. Atualidades na monitorização da consciência em anestesia -
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