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RESUMO 

Azevedo DS. Hemodinâmica encefálica na sepse avaliada pelo Doppler 
transcraniano [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2019. 

INTRODUÇÃO: Na sepse, a microcirculação cerebral é gradualmente 
comprometida com mudanças significativas no fluxo sanguíneo encefálico (FSE), 
que podem desempenhar um papel na etiologia da encefalopatia associada à sepse 
(EAS). O objetivo deste estudo foi avaliar a autorregulação cerebral dinâmica (dCA) 
durante a fase aguda e subaguda da sepse. MÉTODOS: Pacientes admitidos na UTI 
nas primeiras 24 horas do diagnóstico de sepse foram incluídos no estudo. Indivíduos 
saudáveis (controles pareados por idade e sexo) também foram recrutados. 
Gravações contínuas bilaterais das velocidades fluxo sanguíneo (CBFv) utilizando 
DTC e monitorização da pressão arterial invasiva (IBP) foram obtidas durante um 
basal de 5 min. O CO2 final (EtCO2) foi monitorado durante a gravação. A análise 
da função de transferência da relação IBP-CBFv foi realizada para obter a resposta 
em degrau do CBFv. O índice de autorregulção (ARI) foi atribuído a cada gravação, 
usando o melhor ajuste de mínimos quadrados entre a resposta em degrau CBFv e 
uma das 10 curvas ARI modelo propostas por Tiecks et al. O ARI foi calculado para 
cada controle/paciente para ambos os hemisférios no início, porém os dados dos 
hemisférios direito e esquerdo foram agrupados. O teste t de Student foi usado para 
comparar os valores médios de ARI entre controles (cARI) e pacientes sépticos 
(sARI). RESULTADOS: Um total de 36 indivíduos controles (19 mulheres) e 40 
(20 mulheres) pacientes sépticos foram incluídos no estudo. A idade média dos 
controles e participantes sépticos foi de 64 (±10) anos e 57 (±16) anos, 
respectivamente. Não foi encontrada diferença significativamente estatística entre os 
grupos no índice de pulsatilidade (IP) basal e no 5min-EtCO2. sARI (4.1 ±2.7) foi 
significativamente menor que o cARI (5.5 ±1.5; p = 0.03). CONCLUSÕES: Nossos 
resultados mostraram que a dCA é significativamente menor na fase aguda da sepse. 
Alterações na perfusão encefálica durante a sepse contribuem para lesões cerebrais 
secundárias e pior prognóstico. A compreensão dos mecanismos de regulação do 
FSE na sepse é extremamente importante para melhor manejo do paciente e favorece 
um melhor prognóstico. 

Descritores: Sepse; Encefalopatia associada a sepse; Doppler transcraniano na sepse; 
Hemodinâmica cerebrais na sepse; Autorregulação cerebral em sepse; 
Ultrassonografia Doppler transcraniana. 
 



ABSTRACT 

Azevedo DS. Cerebral hemodynamics in sepsis assessed by transcranial Doppler 
[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 

INTRODUCTION: In sepsis, cerebral microcirculation is gradually compromised 
with significant changes in cerebral blood flow (CBF) that may play a role in the 
etiology of encephalopathy associated with sepsis (EAS). The objective of this study 
was to assess dynamic cerebral autoregulation (dCA) during the acute and subacute 
phase of sepsis. METHODS: Patients admitted in ICU in first 24 hours of the 
diagnostic of sepsis were enrolled in the study. Age- and sex-matched controls were 
also recruited. Continuous recordings of bilateral CBF velocities (CBFv) using TCD 
and invasive arterial blood pressure (IBP) monitoring were obtained during 5min 
baseline. End-tidal CO2 (EtCO2,) was monitored during the recording. Transfer 
function analysis of the IBP-CBFv relationship was performed to obtain the CBFv 
step response. The autoregulatory index (ARI) was assigned to each recording by 
using the best least-squares fit between the CBFv step response and one of the 10 
model ARI curves proposed by Tiecks et al. ARI was calculated for each 
control/patient for both hemispheres at baseline, however the data of right and left 
hemispheres were pooled. Student’s t-test was used to compare mean ARI values 
between controls (cARI) and septic patients (sARI). RESULTS: A total of 36 (19 
female) control subjects and 40 (20 female) septic patients were enrolled into the 
study. The mean age of the controls and septic participants were 64 (±10.1) yr and 57 
(±16) yr, respectively. No difference between groups in baseline pulsatility index 
(IP) and 5min-EtCO2 were found. sARI (4.1±2.7) was significantly lower than cARI 
(5.5±1.5; p=0.03). CONCLUSIONS: Our results showed that dCA is significantly 
declined in acute phase of sepsis. Alterations in encephalic perfusion during sepsis 
contribute to the secondary brain lesions and worse prognosis. Understanding of the 
CBF regulation mechanisms in sepsis is extremely important for better patient 
management and favoring a better prognosis. 

Descriptors: Sepsis; Sepsis-associated encephalopathy; Transcranial Doppler in 
sepsis; Cerebral hemodinamycs in sespsis; Cerebral autoregulation in sepsis; 
Ultrasonography, Doppler, transcranial. 
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Sepse e choque séptico ainda representam a maior causa de mortalidade e de 

morbidade em pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em todo 

o mundo1-4. Há uma estimativa, nos EUA, de incidência anual de 751.000 casos (3 

casos/1.000 habitantes) e de evolução para óbito em 215.000 casos (28,6%)5. No 

Brasil, um estudo observou 521 casos de sepse (16,7%), com mortalidade de 46,6%, 

em 3.128 pacientes admitidos no período entre 1 e 30 de setembro de 2013, em 75 

UTI’s de 65 hospitais6. 

A incidência relatada de sepse nos últimos anos está aumentando7,8. 

Provavelmente, é o resultado do envelhecimento da população com mais 

comorbidades9,10. É também uma grande preocupação para a saúde pública, uma vez 

que representa mais de US $ 20 bilhões (5,2%) do total dos custos hospitalares11. 

Além disso, há uma crescente conscientização de que os pacientes que sobrevivem à 

sepse, muitas vezes, têm sequelas físicas, psicológicas e cognitivas de longo prazo12. 

Desta forma, entende-se que é uma condição clínica de grande importância 

epidemiológica e que sua melhor compreensão pode aumentar a eficácia dos 

protocolos de manejo clínico e a redução de sua letalidade. 

Sepse é a resposta do hospedeiro a um patógeno infectante que pode ser 

ampliada por fatores endógenos13,14. É reconhecida pela ativação precoce de 

respostas pró e anti-inflamatórias15, além das modificações importantes nos sistemas 

cardiovascular, neuronal, autonômico, hormonal, bioenergético, metabólico e de 
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coagulação13,16,17, todos que têm significado prognóstico. 

Sepse está associada à falência múltipla de órgãos (FMO), que é causada pelo 

comprometimento metabólico tecidual decorrente da disfunção da microcirculação18. 

O estímulo infeccioso está associado à liberação de numerosas moléculas pró-

inflamatórias que causam disfunção endotelial19. A disfunção encefálica ocorre 

precocemente durante a sepse e é comumente caracterizada pela alteração aguda do 

estado mental20. 

Encefalopatia associada à sepse (EAS) é uma disfunção cerebral que se 

desenvolve em mais de 50% dos pacientes da UTI e é uma das causas mais comuns de 

delirium em UTIs21-23. Além disso, a EAS está associada ao aumento da mortalidade20. 

A EAS pode ser definida como disfunção encefálica difusa ou multifocal 

associada a quadro infeccioso sem evidência clínica ou laboratorial de infecção 

intracraniana e/ou de condições que poderiam significantemente alterar a função 

cerebral. Lesões estruturais decorrentes de doenças do sistema nervoso central (SNC) 

devem ser excluídas, bem como, outras doenças neurológicas, causas tóxico-

metabólicas, embolia gordurosa e lesão cerebral anóxica24. As mais comuns 

manifestações da EAS são desorientação, letargia, esturpor e coma25. 

Frequentemente, o exame neurológico não evidencia déficits focais. Estes, quando 

presentes, podem ser decorrentes de lesões estruturais cerebrais secundárias à 

isquemia ou à embolia séptica. Mioclonia, asterixes e rigidez são raras e podem 

apontar para uma causa tóxico-metabólica. Os nervos cranianos, frequentemente, não 

estão alterados, porém os nervos periféricos mostram alterações, principalmente 

diminuição dos reflexos osteotendíneos, que pode estar relacionada com 

polineuropatia do doente crítico26. 
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A EAS é, ainda, uma condição pouco conhecida e sua fisiopatologia é 

multifatorial27. O comprometimento da perfusão encefálica tem sido considerado 

como seu principal determinante28. 

Existem vários métodos que podem ser aplicados para avaliar fluxo 

sanguíneo encefálico (FSE) durante a sepse. No entanto, até o momento, não há 

estudos suficientes que indiquem qual o melhor28-30. Neste contexto, o Doppler 

transcraniano (DTC) é uma opção atraente devido à sua portabilidade e à sua 

capacidade, em tempo real, de detecção das mudanças na hemodinâmica encefálica à 

beira leito31,32. A medida da velocidade fluxo sanguíneo encefálico (VFSE) com 

DTC pode ser considerada um substituto do FSE, quando se supõe que o diâmetro do 

vaso permanece constante. Desta forma, as alterações na VFSE detectadas pelo DTC 

podem representar as alterações hemodinâmicas mediadas pela microcirculação33. 

A mensuração simultânea da VFSE com outras variáveis, como a pressão 

arterial e o ETCO2, pode fornecer informações significativas sobre os mecanismos 

envolvidos na regulação do FSE34-36. Assim, o monitoramento de pacientes sépticos 

pelo DTC pode fornecer informações valiosas sobre mudanças na hemodinâmica 

encefálica, correlacionadas com os determinantes prognósticos da doença. Além 

disso, o estudo da hemodinâmica cerebral na fase aguda da sepse pode elucidar 

alguns aspectos fisiopatológicos ainda desconhecidos. 

Não há na literatura muitas informações sobre a relação entre os parâmetros 

de DTC e as modificações longitudinais na hemodinâmica cerebral durante a 

sepse31,33. Por isso, faz-se necessário avaliar sistematicamente os estudos de DTC em 

pacientes com sepse e identificar os padrões hemodinâmicos cerebrais desta doença. 
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O presente estudo clínico observacional, prospectivo, controlado e 

consecutivo foi conduzido para avaliação da hemodinâmica encefálica pelo DTC, 

com avaliações seriadas da autorregulação cerebral dinâmica em pacientes sépticos. 
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2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a hemodinâmica encefálica em pacientes com sepse por meio do 

Doppler transcraniano. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Verificar as alterações evolutivas do fluxo sanguíneo nas artérias encefálicas 

por meio da medida das velocidades de fluxo e do índice de Pulsatilidade. 

- Avaliar a autorregulação dinâmica encefálica de modo longitudinal. 

- Avaliar a autorregulação dinâmica encefálica após aumento da infusão de 

noradrenalina. 

- Identificar as variáveis hemodinâmicas encefálicas associadas a desfecho 

clínico. 
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Os mecanismos reguladores do FSE em seres humanos são múltiplos e 

complexos. Novos conceitos sobre autorregulação cerebral (AC) surgem enquanto 

novas descobertas são feitas. Assim, a compreensão da hemodinâmica cerebral sob 

uma visão mais dinâmica e expandida precisa ser alcançada para melhorar o manejo 

clínico de pacientes com AVC, lesão cerebral traumática, hemorragia subaracnoidea 

e sepse. Nessas condições, os padrões hemodinâmicos cerebrais e o metabolismo 

cerebral estão profundamente alterados. O objetivo desta revisão é promover uma 

nova visão dinâmica de todos os mecanismos de regulação do FSE com foco em seu 

principal componente: a microcirculação cerebral. Esta abordagem é dirigida, 

principalmente, à sepse, em que a AC está prejudicada, e destaca o conhecimento 

atual sobre os mecanismos regulatórios do FSE afetados. A melhor compreensão do 

funcionamento dos mecanismos de regulação do FSE é extremamente importante 

para o melhor cuidado do paciente e para favorecer melhor prognóstico. 

Os resultados derivados dos estudos sobre os mecanismos reguladores do 

FSE realizados nas últimas décadas geraram novos conceitos que podem mudar os 

paradigmas clássicos37-41. A introdução do Doppler transcraniano (TCD), em 1982, 

por Rune Aaslid 42,43, trouxe uma nova perspectiva de compreensão da circulação 

cerebral e de seus mecanismos regulatórios. 

A compreensão dos mecanismos de regulação do FSE é essencial para 

melhorar o manejo clínico de pacientes com doenças neurológicas que alteram 

profundamente os padrões hemodinâmicos e o metabolismo cerebral, como a sepse44. 
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A avaliação dos padrões hemodinâmicos cerebrais na fase aguda dessas condições 

pode contribuir para um planejamento mais eficaz das estratégias terapêuticas para 

prevenir ou reduzir lesões cerebrais secundárias45. 

O estudo da hemodinâmica cerebral compreende: entendimento da influência 

neural e humoral sobre sistema cardiovascular, AC e acoplamento neurovascular (ANV). 

O objetivo desta revisão é promover uma nova visão dinâmica de todos os mecanismos de 

regulação do FSE com foco em seu principal componente: a microcirculação cerebral. 

3.1 Regulação do Fluxo Sanguíneo Cerebral 

O objetivo principal de manter o FSE em níveis ideais é permitir uma 

oxigenação efetiva do tecido cerebral. O FSE é influenciado diretamente pela pressão 

de perfusão cerebral (PPC), definida como a diferença entre pressão arterial (PA) e 

pressão intracraniana (PIC), e inversamente proporcional à resistência 

cerebrovascular (RCV) (a soma da resistência vascular ao fluxo, particularmente no 

nível das artérias pias pequenas e das arteriolas pré-capilares penetrantes). Sob 

condições em que PIC é normal e constante, sua influência é, muitas vezes, ignorada 

e a PA se torna o principal determinante da PPC44. 

A regulação do fluxo sanguíneo no cérebro humano é extremamente 

complexa. Existem vários mecanismos regulatórios sobrepostos e vários 

componentes estruturais-chave. Três principais mecanismos reguladores são 

responsáveis pela configuração e pela mudança do tônus das arteríolas pré-capilares: 

neurogênico, miogênico e metabólico (Figura 1). A interação desses componentes é 

responsável pelo controle do CBF e pode ser entendida como ANV quando 

relacionada à demanda metabólica do tecido cerebral46. 



REVISÃO DA LITERATURA - 11 

 

 

Fonte: Adaptado de Panerai46. 
O leito vascular inclui pequenas artérias e arteríolas que controlam a resistência vascular, 
por meio das mudanças no diâmetro da artéria exercidas pelo músculo liso. PA, pressão 
arterial sistêmica; PPC, a pressão de perfusão cerebral; PIC, pressão intracraniana; VSC, 
volume de sangue cerebral; LCR, líquido cefalorraquidiano. 

Figura 1 - Fluxograma modificado dos principais determinantes do fluxo sanguíneo cerebral 
(FSC) e seus mecanismos de regulação 

O ANV é modulado por muitas vias de sinalização celular e molecular47. Um 

crescente número de evidências indica que neurônios, células da glia (astrocitos, 

microglia, oligodentrocitos) e células vasculares (endotélio, células musculares lisas 

e pericitos) estão intimamente relacionados (no desenvolvimento, na estrutura e na 

funcionalidade)37,38,48-50. Devido à proximidade das células endoteliais aos podócitos 

dos astrócitos dentro de microvasos e ao apoio dos astrócitos aos neurônios, sugeriu-

se que a comunicação (vias de sinalização) também pode ser direcionada de 

microvasos para os neurônios e vice- versa (Figura 2)37,39,49. 
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Fonte: Iadecola (2004)1. 

Figura 2 - Representação esquemática da unidade neurovascular 

Entre os principais determinantes do FSE, encontra-se o leito vascular, incluindo 

pequenas artérias e arteriolas que controlam a resistência vascular devido a alterações no 

diâmetro arterial exercidas pelo músculo liso46. Os ajustes microvasculares, 

influenciados predominantemente por mecanismos metabólicos e pela atividade 

miogênica40,41, sugerem a presença de forças antagônicas (vasoconstrição e 

vasodilatação da microcirculação) que interagem para alcançar um equilíbrio e para 

manter o FSE relativamente estável51. Os agentes químicos, tais como óxido nítrico 

(NO), monóxido de carbono (CO), produtos de eicosanoides, radicais livres derivados de 

oxigênio, endotelinas, K +, H + e adenosinas influenciam o músculo liso da 

microcirculação e também podem provocar respostas miogênicas44. 

 
1 Iadecola C. Neurovascular regulation in the normal brain and in Alzheimer's disease. Nat Rev 

Neurosci. 2004;5(5):347-60. 
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3.2 Mecanismos Regulatórios que Afetam o Tônus das Arteríolas Pré-Capilares 

O mecanismo neurogênico baseia-se na presença de uma rica inervação de 

vasos cerebrais por ambos os nervos parassimpático e simpático52. Os efeitos exatos 

dos nervos autonômicos em microvasos cerebrovasculares continuam sendo uma 

questão de debate. A estimulação simpática parece ser tonicamente ativa para manter 

o FSE de repouso constante ao exercer vasoconstricção mediada por 

neurotransmissores53,54. Por outro lado, alguns estudos sugeriram que o sistema 

parassimpático tonicamente equilibra a vasoconstricção simpática com vasodilatação 

ativa55. Em seres humanos, estudos que monitoraram a velocidade de fluxo 

sanguíneo na artéria cerebral média (ACM) mostraram que ela diminui em resposta à 

estimulação do gânglio trigeminal56 e aumenta após o bloqueio ganglionar 

estrelado57. A estimulação dos nervos simpáticos cerebrais pode causar uma redução 

acentuada no FSE, em condições em que a pressão arterial média (PAM) não é 

influenciada por um débito cardíaco restrito. Portanto, a estimulação dos nervos 

simpáticos do cérebro, sob condições normais, causa uma redução acentuada no FSE, 

enquanto que, em outras condições, este efeito é praticamente nulo58. 

A resposta miogênica é intrínseca ao músculo liso vascular e pode ser 

modulada por forças de tensão transmural e fatores extrínsecos do endotélio59,60. É, 

geralmente, aceito que o alongamento altera a configuração dos canais de membrana 

que afetam a permeabilidade iônica ao Ca2+ e ao K+. Em resposta ao aumento da PA, 

o aumento da tensão da parede arterial evoca a despolarização do potencial da 

membrana, levando a um influxo de Ca2+ por meio de canais de cálcio voltagem 

dependentes61. O influxo de Ca2+ ativa uma cadeia de mecanismos moleculares que 

regulam a contração e o relaxamento dos vasos de resistência62. Além disso, foi 
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proposto que o endotélio tenha propriedades mecanorreceptoras que respondam 

diretamente ao estiramento59. O estresse por cisalhamento aumenta a atividade da 

óxido nítrico sintase (eNOS) do endotélio levando a uma liberação de NO, que se 

difunde para células de músculo liso adjacentes e induz vasodilatação por meio da 

ativação de canais de K+ e/ou fechamento de canais de Ca2+ voltagem dependentes 

nas células63-65. Por outro lado, outros fatores produzidos pelo endotélio, como 

endotelina-1 e prostaglandina F2a, podem induzir vasoconstrição60. 

Na regulação metabólica do FSE, a resistência arterial é modificada por 

produtos de resíduos do metabolismo energético, pressão parcial de O2 e liberação 

de substâncias vasoativas específicas, como a adenosina de neurônios, em resposta 

ao fornecimento insuficiente de sangue (Figura 3)66. 

 

Fonte: Adaptado de Taccone et al.34 

L-arg, L-arginina; NO, óxido nítrico; PaCO2, pressão parcial de CO2; PIV, Peptídeo vasoativo intestinal; PA, 
pressão arterial. 

Figura 3 - Demonstração dos três mecanismos da autorregulação cerebral e outros mecanismos 
de controle cerebrovascular 
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3.3 Outros Mecanismos Reguladores do Fluxo Sanguíneo cerebral 

A reatividade microcirculatória ao CO2 corresponde à capacidade da 

cerebrovasculatura de responder aos estímulos vasoativos ao CO267. O papel do CO2 

é mediado, principalmente, por mudanças de pH no espaço perivascular68. O 

mecanismo da vasodilatação hipercápnica parece envolver um efeito direto do H+ 

extracelular no músculo liso vascular. O PaCO2 é um forte vasodilatador da 

vasculatura cerebral. O aumento da PaCO2 pode levar à elevação do FSE em 100% 

durante a hipercapnia grave68. Por outro lado, diminuir a pressão do CO2 por meio da 

hiperventilação causa vasoconstrição68. Portanto, a hipercapnia pode aumentar o 

FSE, o volume sanguíneo encefálico (VSE) e a PIC, enquanto a hipocapnia 

(hiperventilação induzida) diminui FSE, VSE e PIC devido à vasoconstrição 

cerebral44. As mudanças na PaCO2 que levam a mudanças no FSE são bem 

conhecidas como mecanismo de reatividade cerebrovascular ao CO2 (Figura 3)69. 

A reatividade microcirculatória aos agentes voláteis corresponde à capacidade 

da vasculatura cerebral de responder aos estímulos vasoativos aos agentes voláteis. 

Os três agentes voláteis mais comumente usados, halotano, enflurano e isoflurano, 

aumentam o FSE devido à ação vasodilatadora direta. Todos os agentes reduzem a 

taxa metabólica cerebral do oxigênio. No entanto, há diferenças importantes, entre 

elas: os valores de concentração alveolar mínima em comparação com a magnitude 

do aumento do FSE são maiores com halotano e menor com isoflurano70-72. 

Reatividade microcirculatória às aminas vasoativas: ainda não se conhece o 

efeito exato das aminas vasoativas no leito vascular cerebral73. Oldendorf et al.74 

mostraram que a noradrenalina tem pouca penetração na barreira hematoencefálica e 

alguns estudos mostraram que a noradrenalina luminal não afeta o tônus das 

arteríolas precapilares75,76. Além disso, a densidade dos receptores alfa-adrenérgicos 
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é baixa em vasos cerebrais77,78. Portanto, os efeitos das aminas vasoativas no FSE 

podem ser devidos aos seus efeitos sistêmicos e ao aumento do débito cardíaco. 

3.4 Produtos da Interação dos Mecanismos que Modificam o Leito Vascular 

A interação dinâmica entre mecanismos miogênicos e metabólicos pode ser 

avaliada por meio da análise da pressão crítica de fechamento (CrCP) e do produto 

da área de resistência (RAP). CrCP refere-se à pressão de perfusão mínima 

necessária para manter os vasos sanguíneos patentes contra o tônus vascular e a 

pressão exercida pelos tecidos adjacentes sobre a parede vascular. Abaixo desta 

pressão, a pressão transmural não é suficiente para neutralizar a tensão ativa imposta 

pela camada muscular lisa, e o vaso entra em colapso quando cessa o FSE. Portanto, 

a CrCP é definida como valor de uma força que explica a influência da tensão da 

parede ativa sobre os vasos40,41,78. O RAP representa a relação entre a PA estimada e 

FSE e tem sido usado como um indicador de resistência cerebrovascular, pois 

também leva em consideração a área transversal do vaso79. 

Existem evidências de que o CrCP se origina da vasoconstrição e é 

principalmente afetado por mudanças nos diâmetros da pequena artéria, que são 

principalmente controlados por caminhos metabólicos. RAP reflete resistência 

vascular dependente do diâmetro e é geralmente determinada por mudanças nos 

diâmetros da artéria pial, portanto, sua maior sensibilidade à atividade miogênica35,80. 

Para manter constante a velocidade média do fluxo sanguíneo encefálico (VmFSE) 

sob a mesma PA média, um baixo valor de CrCP pode combinar com um alto valor 

de RAP, ou, alternativamente, um alto valor de CrCP pode combinar um baixo valor 

de RAP. Portanto, há um número infinito de combinações de CrCP e RAP que 

podem determinar aumentos ou reduções na VmFSE para um único ciclo cardíaco41. 
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3.5 Autorregulação Cerebral 

O conceito clássico de AC baseia-se na capacidade inerente dos vasos 

sanguíneos cerebrais em manter o FSE constante em uma ampla gama de variação da 

PA44. No entanto, essa compreensão simplifica as interações complexas entre a 

microvasculatura cerebral e a unidade neurovascular em um mecanismo miogênico 

reflexo da parede vascular. Existe uma relação complexa entre vários mecanismos 

utilizados para manter FSE adequado que não são contemplados por este conceito. 

Propomos um conceito de AC mais abrangente no qual os vários mecanismos 

de regulação do FSE estão envolvidos. Portanto, a AC é a capacidade inerente do 

cérebro em manter o FSE constante e adequado à necessidade do metabolismo 

tecidual cerebral, através das modificações microcirculatórias do leito vascular, 

mesmo com variações da PA sistêmica, através dos mecanismos miogênicos, 

neurogênicos e metabólicos. Além disso, a AC pode ser influenciada pela reatividade 

microcirculatória ao CO2 e a outras substâncias. 

Esse conceito engloba a compreensão de como um alto valor de CrCP pode 

combinar um baixo valor de RAP para manter constante o FSE sob a mesma PA 

média. Portanto, existe uma interação dinâmica dos mecanismos que modificam o 

leito vascular para manutenção de FSE adequado e constante41. 

O mecanismo AC pode ser avaliado usando duas metodologias diferentes: 

método de avaliação estático e dinâmico. O tipo de avaliação define o conceito de AC 

estática (eAC) e AC dinâmica (dAC). eAC é a avaliação do FSE medido em estado 

estacionário antes e depois da manipulação farmacológica da PA, independente da 

variação do tempo. A avaliação das variações correspondentes do FSE e da PA, em 

cada ciclo cardíaco, na análise do tempo de resposta é chamada dAC81. 
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Os estudos de dAC têm a principal vantagem de usar flutuações espontâneas 

da PA e da VmFSE, e esta é a condição mais fisiológica da medida. Além disso, dAC 

permite a comparação de tempo de resposta contínua, batimento a batimento, entre 

PA e FSE. Além disso, representa de forma mais confiável os mecanismos de 

autorregulação82. 

3.6 Disfunção Endotelial e Inflamação Encefálica na Sepse 

A inflamação sistêmica, decorrente da liberação de endotoxina, é responsável 

pela produção de citocinas pró-inflamatórias e pela ativação do endotélio dos vasos 

encefálicos, que passam a expressar moléculas de adesão, com subsequente 

agregação de leucócitos circulantes e aumento da permeabilidade vascular aos 

agentes neurotóxicos83. A ativação do fator nucelar (NF)-kB induz superexpressão da 

enzima óxido nítrico sintetase (iNOS) que aumenta muito a permeabilidade da 

barreira hematoencefálica (BHE)84,85. Isso, então, pode aumentar a concentração de 

agentes vasoativos que agem diretamente nos vasos intracranianos, e induzem 

vasoconstrição e diminuição do FSE86. 

O comprometimento da microcirculação reduz o fluxo sanguíneo local, 

contribui para o acúmulo de células inflamatórias e para a produção de enzimas 

lisossomiais e radicais livres do oxigênio87. Produtos reativos dos leucócitos 

interagem com a membrana dos eritrócitos e reduzem sua deformabilidade, o que 

facilita sua impactação na microcirculação, e exarceba a hipoperfusão tecidual 

encefálica88. Estes eventos, portanto, desenvolvem edema perivascular e contribuem 

para alteração da perfusão encefálica e para o dano neuronal89,90. 
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Níveis elevados de fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa), presentes na 

endotoxemia, exercem grande influência nos vasos encefálicos91. Um estudo que 

avaliou a resposta encefálica à injeção intratecal de TNF-alfa em coelhos demonstrou 

redução prolongada do FSE e diminuição da captação tecidual de oxigênio, além de 

aumento da pressão intracraniana e aumento do lactato no líquor92. Além disso, TNF-

alfa pode promover vasodilatação de arteríolas superficiais e constrição dos vasos 

intraparenquimatosos. 

Endotoxinas podem diminuir a resposta vasoativa das vias dependentes do 

endotélio, por meio do NO, o que promove vasoconstrição devido aos prostanoides e 

às endotelinas93-95. A ativação da iNOS pelo endotélio é responsável pela 

superprodução de NO que causa dilatação vascular encefálica e contrabalanceia a 

resposta vasoconstritora precoce96. 

Diminuição precoce do FSE, causada pela vasoconstrição, é a resposta 

característica da endotoxemia. Este comportamento não tem ligação com hipotensão 

arterial sistêmica97,98. Além disso, a endotoxemia pode suprimir a atividade neuronal 

e o metabolismo cerebral. Dessa forma, o FSE mantém-se acoplado ao consumo 

tecidual de oxigênio99,100. 

A complexa interação do endotélio com as endotoxinas e com as citocinas 

inflamatórias tem sido o objeto de estudo dos pesquisadores. Há resultados 

conflitantes sobre o efeito da inibição da iNOS na perfusão encefálica durante a 

sepse, o que sugere que o FSE é controlado por outros mecanismos além do NO101. 

As alterações da microcirculação encefálica não foram correlacionadas com 

mudanças na pressão arterial média, no índice cardíaco (IC) e nem nos níveis séricos 

de lactato, o que indica que o comprometimento da perfusão tecidual do encéfalo 
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pode ocorrer mesmo quando níveis pressóricos estiverem adequados. Dados indiretos 

indicam que a falência microcirculatória ocorre na fase precoce da sepse e pode 

causar importantes consequências na função celular cerebral102. Taccone et al.103 

demonstraram que alterações da microcirculação no córtex estavam associadas às 

mudanças na concentração tecidual de oxigênio, com comprometimento da oferta e 

crise metabólica tissular. 

3.7 Métodos Utilizados para Mensuração do FSE 

O método ideal para medir o FSE ainda não foi descoberto. Devido às 

dificuldades anatômicas inerentes ao acesso ao sistema nervoso central, as medidas 

quantitativas do FSE não são fáceis. As primeiras medições quantitativas do FSE 

foram realizadas por Kety et al.104 que usou uma técnica de inalação de gás inerte. 

Esta técnica baseia-se no princípio de Fick, segundo o qual “a quantidade de 

qualquer substância absorvida em um dado momento por um órgão do sangue que a 

perfunda é igual à quantidade total da substância transportada para o órgão pelo fluxo 

arterial, menos a quantidade removida pela drenagem venosa durante o mesmo 

período”104. Em palavras simples, a diferença arteriovenosa de um marcador inerte 

altamente difusível é proporcional ao fluxo que vai para o cérebro104,105. 

Embora o desenvolvimento dessa técnica para medir o FSE em humanos 

represente uma grande conquista, não é considerada a melhor para o estudo das 

alterações dinâmicas no FSE devido à sua baixa resolução temporal - são necessários 

vários minutos para medir um único valor de FSE. A evolução de modelos 

matemáticos e tecnologias eletrônicas levaram a métodos sofisticados de estimativas 

de FSE, como tomografia de emissão de pósitrons (PET), tomografia 
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computadorizada de emissão de fóton único (SPECT), tomografia computadorizada 

de xenônio (TCX), ressonância magnética (RM) e tomografia computadorizada de 

perfusão (TCP). Cada método apresenta características específicas que o tornam mais 

apropriado para situações clínicas específicas. 

3.7.1 Ressonância magnética 

A RM forneceu uma resolução de imagem sem precedentes para o estudo 

estrutural do cérebro e é amplamente utilizada na avaliação de distúrbios 

cerebrovasculares, por ser um método não invasivo por permitir o uso de diferentes 

modalidades (difusão ponderada da imagem, espectroscopia de metabólitos etc.). 

Essas modalidades juntas permitem a avaliação longitudinal combinada da perfusão 

tecidual, das características morfológicas, do metabolismo e da função cerebral. 

Além disso, a RM pode detectar as alterações na suscetibilidade durante a passagem 

de uma injeção compacta em bolus de agentes de contraste e, assim, fornecer 

informações sobre o padrão de perfusão cerebral106,107. 

Mais recentemente, foi desenvolvido um método conhecido como ressonância 

magnética funcional (RMf), que exibe imagens das reais regiões ativadas do cérebro. 

Ele não mede diretamente o FSE, porém detecta alterações na concentração de 

desoxihemoglobina dependentes de uma interação complexa entre fluxo sanguíneo, 

volume sanguíneo e consumo cerebral de oxigênio. Quando os neurônios aumentam 

sua atividade em relação ao nível basal, uma modulação da concentração de 

desoxihemoglobina é induzida, que gera o contraste dependente do nível de oxigênio 

no sangue (BOLD). A dinâmica BOLD é caracterizada por uma pequena diminuição 

transitória inicial abaixo da linha de base, devido ao consumo inicial de oxigênio 
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(queda negativa), seguida por um grande aumento acima da linha de base, devido a 

uma oferta excessiva de sangue oxigenado, apenas parcialmente compensada por um 

aumento no volume de sangue venoso desoxigenado108,109. O mesmo estímulo que 

aumenta o FSE geralmente resulta em uma proporção relativa regional elevada de 

oxihemoglobina66. Apesar de muitos estudos usarem essa técnica para entender o 

ANV em estados saudáveis e de doença, há estudos limitados de imagens BOLD 

demonstrando respostas da AC ao desafio vasomotor110. 

3.7.2 Tomografia de emissão de pósitrons 

PET é uma tecnologia de medicina nuclear que utiliza radionuclídeos de curta 

duração (carbono-11, oxigênio-15, nitrogênio-13 e flúor-18) ligados a moléculas 

biológicas para permitir a medição do metabolismo local, fluxo sanguíneo e volume 

sanguíneo. A determinação da concentração do transmissor pré-sináptico, da 

densidade do receptor pós-sináptico e do local de ação dos medicamentos também 

pode ser obtida por meio de marcadores específicos. O tempo de aquisição é de cerca 

de 5 a 10 minutos, e o intervalo mínimo entre dois exames é de aproximadamente 10 

minutos66. Embora a PET seja um método confiável para medir o FSE regional111,112, 

ele não é amplamente utilizado clinicamente devido ao alto custo e disponibilidade 

limitada. Além disso, muitas vezes requer uma exposição a doses significativas de 

radiação. O PET tem sido usado para estudar as respostas do FSE à ativação neural, 

mas não tem sido amplamente empregado em estudos de AC. 
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3.7.3 Doppler transcraniano 

DTC é um dispositivo introduzido por Aaslid et al.42 que utiliza sondas de 

ultrassom na faixa de frequência de 1-2 MHz que possibilitam medir as mudanças do 

FSE a cada ciclo cardíaco, através de regiões mais delgadas do crânio, denominadas 

janelas acústicas. Desde sua introdução, tornou-se uma ferramenta útil em todo o 

campo da neurologia, tanto para fins científicos quanto clínicos. A principal 

vantagem do DTC é sua alta resolução temporal que o torna um excelente método 

para quantificação de mudanças rápidas no FSE. Juntamente com seu custo 

relativamente baixo, não invasividade e fácil operação, tornou-se uma das principais 

ferramentas para o estudo do acoplamento metabólico e de fluxo na circulação 

cerebral humana82,113-115. 

3.8 Métodos Utilizados para Mensuração do FSE na Sepse 

Vários métodos têm sido utilizados para avaliar o comportamento do FSE em 

sepse. Incialmente, foi utilizada a técnica de Kety-Schmidt, por meio da 

cateterização do bulbo jugular, com aplicação do princípio de Fick para estimativa do 

FSE. Porém, foi considerado método invasivo, dispendioso e com pobre resolução 

temporal34. 

Métodos de imagem como TCP, RMf, PET e SPECT também têm sido 

usados na prática clínica para avaliação do VSE, do FSE e do metabolismo tecidual 

cerebral, tanto global como regional, com eficiência e confiabilidade. Contudo, as 

técnicas de neuroimagem não podem ser usadas como forma de monitorização 

contínua, apresentam dificuldade de acesso aos pacientes internados em UTI até o 

departamento de imagem, e os expõem a altas doses de contraste e de radiação116-118. 
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Outras técnicas como medida do nível de oxigenação sanguínea dependente 

de contraste pela ressonância magnética, medida intraparenquimatosa de 

concentração tecidual de oxigênio por cateteres e a espectroscopia por infravermelho 

podem ser usadas, no entanto, ainda foram pouco estudadas em sepse103. 

O DTC, neste contexto, surge como um método não invasivo, confiável, 

capaz de estimar, mesmo que de forma indireta, as velocidades de fluxo sanguíneo 

encefálico e de estudar a reatividade cerebrovascular às mudanças da pressão arterial 

sanguínea e da PaCO2. Por isso, permite o estudo da autorregulação encefálica119. 
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4.1 Introdução 

O comprometimento hemodinâmico é uma característica fundamental da 

sepse. Nesta condição, a microcirculação cerebral é gradualmente comprometida, 

com mudanças significativas no fluxo sanguíneo encefálico (FSE), que 

desempenham principal papel na etiologia da encefalopatia associada à sepse 

(EAS)103. EAS é uma disfunção cerebral que se desenvolve em mais de 50% dos 

pacientes da unidade de terapia intensiva (UTI) e é uma das causas mais comuns de 

delirium em UTIs. Além disso, a EAS está associada ao aumento da mortalidade20,23. 

Existem vários métodos que podem ser utilizados para avaliar o FSE durante 

a sepse. No entanto, até o momento, não há estudos suficientes que indiquem qual o 

melhor a ser utilizado28-30. O Doppler Transcraniano (TCD) é uma opção atraente 

devido à sua portabilidade e capacidade de detectar, em tempo real, mudanças na 

hemodinâmica cerebrovascular à beira leito31,32. A medida da velocidade de fluxo 

sanguíneo (VFS) com TCD pode ser considerada um suscedâneo do FSE, quando se 

supõe que o diâmetro do vaso permanece constante. Portanto, as alterações no FSE 

detectadas pelo TCD podem representar as alterações hemodinâmicas mediadas pela 

microcirculação33. Além disso, a medição simultânea de FSE com outras variáveis, 

como a pressão arterial e o ETCO2, podem fornecer informações significativas sobre 

os mecanismos envolvidos na regulação da FSE34-36. 
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Portanto, o monitoramento por DTC em pacientes com sepse pode fornecer 

informações valiosas sobre as mudanças na hemodinâmica encefálica, que podem ser 

correlacionadas com os determinantes prognósticos da doença. Além disso, o estudo 

da hemodinâmica cerebral, na fase aguda da sepse, pode elucidar alguns aspectos 

fisiopatológicos da doença. No entanto, a literatura não possui informações sobre a 

relação entre os parâmetros de TCD e a modificação longitudinal da hemodinâmica 

cerebral durante a sepse31-33. 

Os objetivos desta revisão são: (1) avaliar sistematicamente os estudos de 

TCD em pacientes com sepse; (2) identificar o curso hemodinâmico cerebral da 

doença; e (3) realizar uma metanálise dos parâmetros hemodinâmicos cerebrais. 

4.2 Método 

Foram pesquisados estudos que avaliaram alterações hemodinâmicas 

cerebrais em pacientes com sepse nos bancos de dados PUBMED, MEDLINE e 

EMBASE. Foram incluídos na pesquisa artigos com datas de publicação que 

variaram de janeiro de 1982 a dezembro de 2015. Os termos utilizados para a 

pesquisa foram: "perfusão cerebral em sepse", "sepse e Doppler transcraniano", ou 

"Encefalopatia Associada à Sepse e Doppler transcraniano". As referências 

bibliográficas dos artigos obtidos também foram analisadas e incluídas, se relevante. 

Os critérios de inclusão foram os seguintes: (1) estudos prospectivos em que TCD foi 

o método aplicado para avaliação da hemodinâmica cerebral; (2) estudos que 

incluíram pacientes com sepse ou choque séptico de acordo com os critérios de 

diagnóstico padronizados internacionalmente; e (3) estudos que foram aprovados por 

um comitê de ética institucional. Os critérios de exclusão foram os seguintes: (1) 



REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE DOS ESTUDOS QUE AVALIARAM A HEMODINÂMICA CEREBRAL 
NA SEPSE POR MEIO DO DOPPLER TRANSCRANIANO - 28 

 

estudos que incluíram pacientes menores de 18 anos; (2) estudos que incluíram 

pacientes com comprometimento neurológico prévio; (3) estudos experimentais em 

humanos; (4) estudos não humanos; e (5) publicações que não estavam na Língua 

Inglesa. 

Dois pesquisadores independentes (D.S.A. e A.S.M.S.) avaliaram a qualidade 

dos estudos selecionados por meio de uma lista de verificação de 12 itens (Tabelas 1, 

2), de acordo com o "PRISMA Stament"120. Para a análise descritiva de cada estudo, 

foram extraídos os seguintes dados: número de pacientes incluídos, tipo de estudo, 

metodologia, principais achados da avaliação hemodinâmica cerebral, resultados, 

limitações do estudo, conclusões e avaliação de qualidade do artigo. 
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Tabela 1 - Critérios adaptados do PRISMA 

Itens Avaliados Critérios  

Sumário e metodologia   

Objetivos e hipóteses descritas na introdução 
ou na metodologia 

Os objetivos e hipóteses dos pesquisadores 
são descritas na introdução ou na 
metodologia. 

A 

Descrição da população estudada A população do estudo é detalhadamente 
descrita (idade, comorbidades etc.). B 

Princípios éticos com consentimento 
informado 

Consentimento informado foi obtido dos 
pacientes/ controles de acordo com o 
aprovado pelo Comitê de Ética local. 

C 

Critérios de inclusão e de exclusão Critérios de inclusão e de exclusão são 
claramente descritos. D 

Relação entre as variáveis são apresentadas 
com testes de validação estatística. 

Relação entre as vaiáveis dependentes e 
independentes é testada com teste de 
significância estatística. 

E 

Medidas do FSE, FSEi, IP, ARe, Ard e RCO2 
são claramente apresentadas e consistentes. 

Cálculo do FSE, FSEi, IP, ARe, Ard e RCO2 
é apresentado. F 

Resultados   

Especificação das características relevantes 
dos pacientes 

Idade, gravidade, classificação da sepse, etc., 
são apresentadas. G 

Gráficos e tabelas resume os resultados. 
Apresentação de gráficos e de tabelas com 
resumo dos resultados relevantes para a 
conclusão do estudo 

H 

Dados de reprodutibilidade 
O estudo testou a validade das medidas, dos 
dados baseados em outros estudos com 
validade já estabelecida. 

I 

Discussão   

Considerações e alternativas aos resultados 
encontrados 

O resultado de cada objetivo cumprido é 
discutido. J 

Discussão das limitações As limitações do estudo são apresentadas e 
discutidas. K 

Futuras pesquisas Sugestões para futuras pesquisas são feitas. L 
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Tabela 2 - Qualidade dos estudos segundo os critérios propostos pelo PRISMA 

Estudo 
Critério  

TOTAL 
A B C D E F G H I J K L 

Pierrakos, et al. 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Pierrakos, et al.30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Fulesdi, et al.108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 11 

Szatmári, et al.111 1 1 1 1 1 1  1 1 1  1 10 

Taccone, et al.102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Steiner, et al. 109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  11 

Pfister, et al. 106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Kadoi, et al. 113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  11 

Thess, et al. 114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 11 

Bowie, et al. 115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Terborg, et al. 112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 

Matta, et al. 110  1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 

TOTAL 11 12 12 12 12 12 11 12 12 12 7 8  

Os artigos foram agrupados de acordo com parâmetros derivados dos estudos 

de DTC, da seguinte forma: parâmetros de FSE (CBFV médio, mCBFv, CBFV 

sistólico, sCBFv, CBFV diastólico, dCBFv, índice de pulsatilidade (IP); 

autorregulação cerebral estática e/ou dinâmica (sCA e dCA, respectivamente); e 

reatividade ao gás carbônico (CRCO2). 

Para a metanálise, as variáveis foram comparadas nas fases sepse versus não 

sepse e/ou nos estágios precoce e tardio (24 e 48 horas após o diagnóstico, 

respectivamente). O software utilizado foi o OpenMetaAnalyst (Center for Evidence-

based Medicine, Brown University School of Public Health, Providence, RI, EUA). A 

análise estatística foi realizada utilizando o modelo de efeitos aleatórios. Para os dados 

de medição, foi utilizada a diferença média ponderada (MD) e o intervalo de confiança 

de 95% (IC) foi usado como indicador de efeito para as variáveis dicotômicas. A 

hipótese de heterogeneidade foi verificada pelo teste Q baseado em V2. 
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4.3 Resultados 

As pesquisas em PUBMED, MEDLINE e EMBASE recuperaram 152 

artigos. Depois de analisar o título e o resumo, e descartar duplicatas, 46 artigos 

foram considerados adequados. Os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados, 

deixando 16 artigos para posterior análise (Figura 4). Conforme apresentado na 

Tabela 2, a pontuação média da lista de verificação de qualidade proposta foi de 11 

em 12 (intervalo 9-12). Um resumo das principais conclusões de cada artigo é 

fornecido na Tabela 3. 

 
Figura 4 - Diagramas de fluxo do processo de seleção dos estudos 

Depois de agrupar os artigos com base nas variáveis derivadas do DTC pré-

especificadas, os achados comuns foram os seguintes: 
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Tabela 3 - Características dos estudos publicados que avaliaram a hemodinâmica encefálica por meio do coppler transcraniano em 
pacientes com sepse 

Estudo Desenho Pacientes Idade Classificação 
Momento 

da 
avaliação 

Tempo FSE IP FSEi ARe ARd RO2 RCO2 Rnora Sedativos Desfeccho 
clínico 

Pierrakos, 
et al.32 Prospectivo, 

observacional 38 67 
Sepse (25) e 

choque séptico 
(14) 

<24 e >72h 10 seg 
Diminui <24h e 

aumenta ou 
normaliza >72h 

Aumenta <24h 
e diminui ou 

normaliza 
>72h 

Diminui <24h 
e aumenta ou 

normaliza 
>72h 

- - - - - - 

Maior delirium 
nos pacientes 
com aumento 
do IP em <24h 

(P 0,03) 

Pierrakos, 
et al.31 Prospectivo, 

observacional, 
controlado 

36 67 Sepse <48 e >72h - 
Não houve 

diferença entre 
os grupos 

Aumentado no 
grupo sepse (P 

0,01) 

Não houve 

diferença 
entre os 
grupos 

- - - - - 

Propofol 
ou 

midazolan 
(P 0,63) 

- 

Fulesdi, 
et al.122 Prospectivo, 

observacional, 
controlado 

16 70 Sepse e sepse 
grave <24h 20 mim 

Não houve 

diferença entre 
os grupos 

Aumentado no 
grupo sepse (P 

0,01) 
- - - - - - - - 

Szatmári, 
et al.124 

Prospectivo, 
observacional, 

controlado 
34 - sepse - 20 mim 

Menores 
velocidades 

diastólicas no 
grupo sepse 

Aumentado no 
grupo sepse - - - - 

Comprometida./di
minuída no grupo 

sepse 
- - - 

Taccone, 
et al.103 

Prospectivo, 
observacional 21 65 

Choque 
séptico <72h 20 mim - - - Comprometida - - - - - - 

Steiner, 
et al.123 

Prospectivo, 
observacional 23 68 

Sepse grave e 
choque séptico - 60 mim - - - - Comprometida - - - - - 

Pfister, 
et al.119 

Prospectivo, 
observacional 16 75 

Sepse, sepse 
grave e choque 

séptico 
>48h - - - - Comprometida - - Normal - - 

Maior delirium 
em pacientes 

com 
compromerime

nto da 
autorregulação 

Kadoi, 
et al.126 Prospectivo, 

observacional 20 65 Sepse grave <72h 5 - 10mim - - - - - - 
Diminuída (pior 

no grupo que usou 
dexmedetomidina) 

- 

Dexmedet
omidina 

ou 
propofol 

- 

                Continua 
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                Conclusão 

Estudo Desenho Pacientes Idade Classificação 
Momento 

da 
avaliação 

Tempo FSE IP FSEi ARe ARd RO2 RCO2 Rnora Sedativos Desfeccho 
clínico 

Thess, 
et al.127 

Prospectivo, 
observacional 10 50 Sepse grave >48h 40 mim Normal - - - - Normal Normal - Propofol e 

sulfentanil - 

Bowie, 
et al.128 Prospectivo, 

observacional 12 68 
Sepse grave e 

choque séptico >24h - - - - - - - Variável - - 

Não houve 

diferença 
estastiticament
e significante 

Terborg, 
et al.125 

Prospectivo, 
observacional 8 60 Sepse grave - - Aumentado - - - - - Comprometida - - - 

Matta, 
et al.121 Prospectivo, 

observacional 10 60 
Sepse, sepse 

grave e choque 
séptico 

<24h - - - - Normal - - Normal - - - 
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4.3.1 sCA e dCA 

sCA ou dCA foram avaliados em quatro estudos, todos observacionais, com 

um total de 70 pacientes incluídos. Três estudos avaliaram sCA103,119,121 e um avaliou 

dCA122. Eles demonstraram que a autorregulação está prejudicada na fase de sepse 

tardia103,119,123 e que está inalterada na fase precoce121. A pontuação média na lista de 

verificação de qualidade proposta desses estudos foi de 11 (intervalo 9-12). As 

limitações foram um pequeno número de pacientes avaliados e a variabilidade 

metodológica das análises da CA. 

4.3.2 CRCO2 

Sete estudos, todos observacionais (um controlado), avaliaram o CRCO2, 

com um total de 110 pacientes incluídos. Três estudos mostraram uma redução do 

CRCO2 em pacientes sépticos124-126, três estudos descreveram a reatividade ao CO2 

como inalterada119,123,127 e um estudo demonstrou que a reatividade ao CO2 era 

variável128. A pontuação média na lista de verificação de qualidade proposta desses 

estudos foi de 11 (intervalo 9-12). As limitações foram um pequeno número de 

pacientes avaliados, diferentes estímulos vasodilatadores (CO2 ou acetazolamida), 

diferentes valores de corte e variabilidade metodológica das análises de CRCO2. 

4.3.3 Parâmetros de fluxo sanguíneo cerebral 

Sete estudos, todos observacionais e prospectivos (quatro controlados), 

avaliaram as variáveis de DTC, com um total de 152 pacientes incluídos. O principal 

achado da maioria dos estudos foi a diminuição do mCBFv na sepse122,124-126. No 
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entanto, um estudo mostrou aumento no mCBFv, e um estudo demonstrou que este 

parâmetro não foi alterado. Três estudos avaliaram a dCBFv e dois a sCBFv. Eles 

concluíram que, na sepse, há um aumento na velocidade sistólica (VS)31,128, e uma 

diminuição da velocidade diastólica (VD)31,122,124. Todos os estudos demonstraram 

aumento do IP na sepse31,32,122,124-127. A pontuação média na lista de verificação de 

qualidade proposta dos estudos foi 11 (intervalo 10-12). As limitações foram 

diferentes estágios de avaliação dos parâmetros de CBF e heterogeneidade dos 

grupos avaliados. 

4.3.4 Metanálise 

Para a metanálise, apenas as variáveis mCBFV, sCBFv, dCBFv e IP 

permaneceram adequadas. As demais variáveis tiveram que ser excluídas por 

diferentes metodologias, diferentes estímulos e diferentes valores de corte. 

Os estudos que avaliaram CBFV em pacientes sépticos versus não sépticos 

mostraram que uma diminuição não significativa do mCBFV na sepse (média -1,42, 

heterogeneidade p = 0,151 e IC95% - 5,22 a 2,37 - Tabela 4), e foi associada a 

significativo aumento do IP (média 0,18; heterogeneidade p < 0,001 e IC 95% 0,03-

0,33 - Tabela 5). A velocidade sistólica mostrou um aumento não significativo na 

sepse (média 8,09, heterogeneidade p = 0,177 e IC 95% -6,41 a 22,60 - Tabela 6), 

mas uma diminuição não significativa da velocidade diastólica foi encontrada (média 

-7,83; heterogeneidade p = 0,092 e IC a 95%: 16,63 a 0,96 - Tabela 6). 
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Tabela 4 - Valores médios da velocidade de fluxo sanguíneo encefálico (CBFV) 
nos controles e nos pacientes sépticos incluídos na metanálise 

Estudo 
CBFV, cm.s-1 

Controles Pacientes 
Média (95%IC) 

n Média (DP) n Média (DP) 

Pierrakos et al.10 36 99 (28,0) 36 110 (34,0) 11 (-3,3 a 25,3) 

Fulesdi et al.12 16 56,6 (10,7) 16 52,9 (29,4) -3,7 (-19 a 1,6) 

Szatmari et al.14 20 58,2 (12,0) 14 47,9 (14,5) -10,3 (-19,5 a -1,0) 

Kadoi et al.19 20 37,6 (4,75) 20 36,8 (4,1) -0,7 (-3,5 a 2,0) 

Terborg et al.18 8 37,6 (4,75) 8 36,8 (4,16) -0,7 (-5,1 a 3,6) 

TOTAL 100  94  -1,4 (-5,2 a 2,3)* 

* Heterogeneidade: p = 0.15      

Tabela 5 - Valores médios dos Índices de Pulsatilidade (IP) nos controles e nos 
pacientes sépticos incluídos na metanálise 

Estudo 
IP 

Controles Pacientes 
Média (95%IC) 

n Média (DP) n Média (DP) 

Pierrakos et al.10 36 0,98 (0,16) 36 1,15 (0,25) 0,17 (-0,07 to 0,26) 

Fulesdi et al. 12 16 0,84 (0,21) 16 1,16 (0,24) 0,32 (0,16 to 0,47) 

Szatmari et al.14 20 0,85 (0,20) 14 1,15 (0,35) 0,30 (0,09 to 0,50) 

Kadoi et al.19 20 1,05 (0,13) 20 1,06 (0,14) -0,07 (-0,07 to 0,09) 

TOTAL 92  86  0,18 (0,03 a 0,33)* 

*Heterogeneidade: p < 0,001      
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Tabela 6 - Valores médios da velocidade de fluxo sanguíneo encefálico sistólica e diastólica (CBFV) nos controles e nos pacientes 
sépticos incluídos na metanálise 

Estudo 

sCBFV, cm.s-1 dCBFV, cm.s-1 

Controles Pacientes 
Média (95%IC) 

Controles Pacientes 
Média (95%IC) 

n Média (DP) n Média (DP) n Média (SD) n Média (SD) 

Pierrakos et al.10 36 166 (51,0) 36 192 (59,0) 26,0 (0,5 a 51,4) 36 67 (18,0) 36 68 (26,0) 1,0 (-9,3 to 11,3) 

Fulesdi et al.12 16 85,4 (13,7) 16 94 (42,2) 8,6 (-13,1 a 30,3) 16 45,2 (8,2) 16 34,8 (23,4) -10,4 (-22,5 to 1,7) 

Szatmari et al.14 20 85,9 (13,7) 14 85,4 (20,7) -0,5 (-12,8 a 11,8) 20 45,6 (8,8) 14 32,5 (12,3) -13,1 (-20,6 to -5,5) 

TOTAL 72  66  8,0 (-6,4 a 22,6)* 72  66  -7,8 (-16,6 a 0,9)** 

* Heterogeneidade: p = 0,17 
** Heterogeneidade: p = 0,09 
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Em relação aos estudos que compararam as variáveis nos estágios precoce e 

tardio, os principais achados foram um aumento não significativo no mCBFV, PI e 

sCBFV 24 h após o diagnóstico de sepse (média 22,50, heterogeneidade p\0,001 e IC 

a 95% 11,74 a 56,74; 0,01; heterogeneidade p = 0,53 e IC a 95%: 0,07 a 0,03, 2,97; 

heterogeneidade p = 0,22 e IC a 95%; -8,06 a 14,00, respectivamente (Figuras 5, 6 e 

7). Por outro lado, dCBFV mostrou uma diminuição não significativa nas primeiras 

24h (média -0,37; heterogeneidade p = 0,20 e IC 95% -5,05 a 4,29 - Figura 8). 

 
Figura 5 - Análise estatística de estudos que avaliaram a velocidade média do fluxo em 

pacientes sépticos antes e 24 horas após o diagnóstico 

 
Figura 6 - Análise estatística de estudos que avaliaram o IP em pacientes sépticos antes e 24 

horas após o diagnóstico 
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Figura 7 - Análise estatística de estudos que avaliaram a velocidade do fluxo sistólico em 

pacientes sépticos antes e 24 horas após o diagnóstico 

 
Figura 8 - Análise estatística de estudos que avaliaram a velocidade do fluxo diastólico em 

pacientes sépticos antes e 24 horas após o diagnóstico 

4.4 Discussão 

A contribuição mais importante desta revisão é a identificação de alterações 

hemodinâmicas cerebrais em pacientes com sepse em comparação com indivíduos-

controle, durante os diferentes estágios da doença. A maioria dos parâmetros 

avaliados na metanálise, porém, não atingiu significância, devido, principalmente, à 

heterogeneidade dos estudos. Mesmo assim, um padrão de comportamento 

hemodinâmico pode ser especulado. Em relação aos estágios da sepse, um aumento 

progressivo da Vm e IP (CA permanece inalterada) na fase precoce da sepse (24 

horas após o início dos sintomas da sepse) foi encontrado na maioria dos estudos. Em 
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contraste, foi descrita uma redução da Vm e IP, e comprometimento da CA na fase 

mais tardia da sepse (pacientes com sepse grave ou choque séptico). Uma descrição 

desse fenômeno não foi ainda relatada na literatura. A comparação entre pacientes 

sépticos e grupo-controle revelou aumento de Vs, diminuição de Vd e consequente 

elevação de IP. Esses resultados estão de acordo com os relatados na literatura sobre 

as modificações hemodinâmicas sistêmicas (fluxo sanguíneo e resistência vascular). 

A visão geral quantitativa fornecida por este estudo fornece evidências de que os 

parâmetros hemodinâmicos cerebrais se comportam de forma diferente durante as 

fases da doença. 

A elevação significativa do IP pode representar uma maior resistência 

cerebrovascular na sepse, que tem correlação com maior prevalência de delirium31 e 

coma. O IP é a diferença entre as velocidades de fluxo sistólico e diastólico dividido 

pela velocidade média, e pode representar o tônus da vasculatura cerebrovascular 

distal, pode ser influenciado pela alta pressão intracraniana, baixa pressão arterial 

diastólica associada a choque sistêmico, a alterações de PCO2 e à pressão arterial 

sistêmica próxima da pressão crítica de fechamento. Portanto, o aumento do IP nesta 

revisão deve ser visto com cautela. 

Um estudo recente129 mostrou que PI não pode ser interpretado sozinho como 

um indicador absoluto de resistência cerebrovascular, mas pode ser associado a 

outros parâmetros130. No entanto, nos estudos incluídos nesta presente revisão, o 

PCO2 foi controlado (e não variado) e não se esperava pressão intracraniana elevada. 

Quando o comportamento do fluxo sanguíneo foi sistematicamente avaliado 

em pacientes sépticos em dois momentos diferentes, uma tendência para um aumento 

de mCBVF, sCBFV e PI foi encontrada 24 horas após o diagnóstico de sepse. 
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Embora não sejam significativos, esses achados são importantes porque estão 

correlacionados com os achados fisiopatológicos observados em outros estudos. As 

células endoteliais dos vasos cerebrais que são prematuramente ativados por 

citocinas e endotoxinas pró-inflamatórias podem reduzir a resposta vasoativa do 

endotélio por meio do óxido nítrico (NO), promovendo a vasoconstrição mediada por 

prostanoides e endotelinas93,94,126. A ativação do óxido nítrico sintase (iNOS) pelo 

endotélio é responsável pela sobreprodução de NO, o que pode levar à dilatação 

vascular cerebral e contrabalancear a resposta vasoconstritora precoce95. 

A acumulação gradual de NO que ocorre em todas as fases da sepse 

(principalmente durante as fases posteriores) pode levar à normalização ou ao 

aumento o fluxo. O CBF aumentado também é aumentado pela disfunção 

mitocondrial associada à alta produção de lactato, que é mais comum nas fases mais 

tardias da sepse131. 

Embora o IP elevado apresente um aumento da resistência cerebrovascular 

que possa promover uma diminuição do CBFV, esta revisão demonstrou que o 

aumento do PI, evidente 24h após o diagnóstico de sepse, foi associado a aumentos 

no sCBFV e no mCBFV. Uma explicação razoável para este fenômeno é que a 

vasoconstrição sistêmica inicial desencadeia um aumento no débito cardíaco132 com 

um aumento desproporcional no sCBV e uma diminuição no dCBFV, levando a um 

aumento final no mCBFV. 

Embora a avaliação quantitativa da autorregulação cerebral não tenha sido 

possível incluir na nossa metanálise, 3 dos 4 estudos demonstraram 

comprometimento na autorregulação, o que indicou que esse fenômeno pode ocorrer 

durante a sepse. A maioria dos estudos demonstrou que a sepse causa uma redução 
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na reatividade microvascular devido à acumulação de NO, o que também está 

associado ao menor consumo de oxigênio nos tecidos82,96. O comprometimento da 

CA tem sido correlacionado com doenças mais graves, ocorrência mais frequente de 

EAS, altos níveis de biomarcadores inflamatórios (proteína C-reativa e interleucina-

6), danos neuronais (100-beta) e prognósticos desfavoráveis, especialmente durante o 

período posterior fase121. Além disso, o comprometimento da CA foi fortemente 

associado aos níveis de PaCO2 e não se correlacionou com a disfunção 

hemodinâmica sistêmica103,121,123. É razoável concluir, com base nesses estudos, que, 

além de uma mera avaliação da CBF, a investigação da CA durante a sepse pode 

proporcionar uma melhor compreensão da doença e pode influenciar o manejo 

clínico do paciente. 

Houve resultados conflitantes em relação à reatividade ao CO2. Em parte, esse 

achado pode ser devido a diferenças metodologias durante a análise. Em alguns estudos, 

os pacientes estavam sedados e sob ventilação mecânica, enquanto, em outros estudos, 

os pacientes apresentavam ventilação espontânea. Além disso, foram adotados diferentes 

estímulos vasodilatadores (CO2 ou acetazolamida) e diferentes valores de corte. Por esse 

motivo, não foi possível realizar uma metanálise para avaliar a reatividade ao CO2. A 

redução da reatividade ao CO2 em pacientes sépticos pode aumentar o risco de baixa 

perfusão encefálica, o que pode causar lesão encefálica, disfunção neuronal e pior 

prognóstico neurológico. Pfister et al.119 mostraram evidências de que, 

independentemente das mudanças na pressão arterial média (MAP), a reatividade 

cerebrovascular do CO2 foi severamente comprometida. Esta descoberta foi corroborada 

por Terborg et al.125, que demonstraram menor reatividade vascular ao CO2 em 

pacientes sépticos que receberam sedativos diferentes. 
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A maioria dos estudos nesta revisão usou o escore de gravidade APACHE II 

ou o escore SAPS II para classificar pacientes sépticos. Não foi encontrada 

associação significativa entre os escores e seus resultados. No entanto, Pierrakos et 

al.32 mostraram uma diferença significativa no escore APACHE II no choque 

séptico, quando IP foi alto. Foram utilizados vasopressores/inotrópicos em pacientes 

sépticos em todos os estudos incluídos nesta revisão, exceto Szatmári et al.124 Não 

foi descrita nenhuma influência significativa no resultado. 

Alterações na perfusão encefálica durante a sepse contribuem para a 

fisiopatologia da EAS. Muitos fatores que levam a alterações de CBF (como 

alterações na reatividade cerebrovascular e comprometimento da autorregulação) 

são, frequentemente, resultado de disfunção da microvasculatura cerebral do tecido 

encefálico devido à liberação de mediadores inflamatórios44. Esse fato é mais 

evidente ao comparar o CBF em dois momentos diferentes após o diagnóstico de 

sepse. 

O uso de TCD para avaliar os padrões hemodinâmicos cerebrais tem algumas 

vantagens clínicas: (1) O TCD pode ser usado para identificar padrões 

hemodinâmicos cerebrais na sepse que podem preceder os sinais hemodinâmicos 

sistêmicos; (2) O IP aumentado em pacientes confusos pode ser um sinal precoce de 

sepse e ajudar a diminuir o tempo de diagnóstico31; e (3) a identificação das 

alterações de CBF em tempo real com TCD, correlacionando-se com mudanças 

hemodinâmicas sistêmicas, pode melhorar o manejo clínico da pressão sanguínea e 

do volume sanguíneo em pacientes sépticos. 

As limitações dos estudos incluídos nesta metanálise incluem o pequeno 

número de pacientes avaliados, a variabilidade metodológica, a heterogeneidade dos 
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grupos avaliados e a presença de apenas um estudo controlado e não cego, todos os 

quais deixam esses estudos com pouca potência estatística. Outro fator limitante 

importante é que o DTC depende do operador. Embora a avaliação do poder 

estatístico dos estudos seja baixa, a qualidade metodológica global de cada estudo é 

boa, refletindo a boa qualidade dos principais critérios metodológicos na maioria dos 

estudos. Isso é muito relevante para a interpretação das descobertas. 

4.5 Conclusão 

Alguns padrões hemodinâmicos cerebrais ocorrem durante a evolução da 

sepse. Esses padrões apontam tendência para vasoconstricção cerebral precoce 

seguida de vasodilatação tardia com aumento do FSE. 

Os estudos selecionados demonstraram que o DTC é um método importante, 

acessível e não invasivo de avaliação da circulação cerebral em pacientes com sepse. 

Embora os estudos incluíssem um pequeno número de pacientes e com grande 

heterogeneidade, seus resultados são relevantes devido à boa qualidade da pesquisa. 

No entanto, novos estudos com um número maior de pacientes e metodologias 

apropriadas são ainda necessários para permitir melhores correlações das mudanças 

observadas com as diversas fases da doença. Tais estudos proporcionariam uma 

melhor compreensão das alterações microvasculares, melhorando, assim, o manejo 

de pacientes sépticos e, possivelmente, seus resultados clínicos. 
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5.1 Desenho do Estudo 

O protocolo do estudo e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) foram submetidos à Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (HC-FMUSP), em sessão de 21 de janeiro de 2014, sob o nº 940.024. 

Foram obtidas as anuências no TCLE de todos os pacientes participantes ou seus 

familiares mais próximos, quando os pacientes estavam incapacitados de fornecê-la 

(Anexos A e B). 

Trata-se de estudo observacional longitudinal prospectivo e controlado em 

que foram avaliados consecutivamente pacientes diagnosticados com sepse 

admitidos na UTI nas primeiras 24 horas do início dos sintomas e indivíduos 

controles saudáveis. As avaliações foram realizadas em dois momentos (nas 

primeiras 24 horas - T1 e após 48 horas - T2 da admissão até alta do paciente da 

unidade ou óbito). Os pacientes foram monitorizados com pressão sanguínea arterial 

invasiva, pressão expiratória final de CO2 (PETCO2) e velocidade de fluxo sanguíneo 

encefálico. A rotina de atendimento clínico aos pacientes não foi alterada durante o 

estudo. 

O diagnóstico de sepse foi definido de acordo com o Third International 

Consensus for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) Task Force13. O Sequential Organ 

Failure Assessment (SOFA) score foi usado para classificar o grau de disfunção orgânica 
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e o Simplified Acute Physiology Score 3 (SAPS 3) foi usado para avaliar a condição, o 

prognóstico e a mortalidade hospitalar ajustada ao risco dos pacientes134-136. 

Pacientes consecutivos admitidos na UTI com diagnóstico de sepse foram 

orientados para os critérios de inclusão. O pesquisador avaliou diariamente a 

elegibilidade do paciente, explicava detalhadamente o estudo ao familiar responsável 

e, após assinatura do TCLE, realizava a inclusão. 

Os critérios de inclusão foram: 1) idade maior que 18 anos; 2) sepse 

diagnosticada em até 24 horas da admissão na UTI; e 3) termo de consentimento 

livre e esclarecido assinado pelo paciente ou pelos familiares. 

Os critérios de exclusão foram: 1) doença encefálica prévia; 2) encefalopatia 

hepática ou outras encefalopatias metabólicas prévias; 3) doença cardíaca prévia 

(insuficiência cardíaca, doença coronariana grave e doença valvar grave); 4) doenças 

crônicas respiratórias graves prévias (asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, 

fibrose cística, fibrose pulmonar); 5) doença carotídea com estenose > 70% e 

estenose arterial intracraniana crítica; 6) sepse em que o foco infeccioso fosse o 

SNC; e 7) ausência de janela temporal bilateral. 

O mascaramento do estudo se deu em relação aos dados clínicos dos 

pacientes incluídos e aos seus desfechos. Um avaliador independente treinado 

preenchia, em cada momento de avaliação, formulários de dados clínicos e 

prognósticos (Anexo C). 

O estudo foi realizado na UTI da clínica médica e na UTI da anestesiologia 

do Instituto do Central do HC-FMUSP, de março de 2016 a abril de 2017. 
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5.2 Protocolo de Coleta de Dados do Grupo Controle 

Controles pareados por idade, sexo e pressão arterial também foram 

recrutados. Apenas controles saudáveis foram incluídos no estudo. O método foi 

explicado a cada voluntário e o consentimento informado por escrito foi obtido de 

cada participante. 

As medições foram realizadas no laboratório de neurossonologia e 

hemodinâmica encefálica do HC-FMUSP, com temperatura controlada (20-24° C), 

livre de distrações. Os voluntários foram solicitados a não fumar ou beber café 

durante as 12 h antes da gravação porque a nicotina e a cafeína podem afetar, direta 

ou indiretamente, o tônus muscular vascular cerebral. A pressão de batimento a 

batimento (a cada ciclo cardíaco) foi registrada continuamente, usando de forma 

intercambiável o Finapres® (Ohmeda 2300; Finapres, Louisville, CO, EUA) e os 

dispositivos Finometer® (FMS, Finapres Measurement Systems, Arnhem, Holanda). 

O manguito do dispositivo foi acoplado ao dedo médio da mão esquerda. O 

mecanismo auto-corretivo e Physiocal foi ligado e desligado e, para o Finapres®, a 

calibração da PA foi registrada. 

A frequência respiratória e o EtCO2 foram medidos através de cateter nasal 

por um capnógrafo. A insonação bilateral da ACM foi realizada utilizando um DTC 

(DWL, Doppler-Box) com uma sonda de 2 MHz, que foi fixada na cabeça por um 

capacete específico para este fim. Esses parâmetros foram registrados 

simultaneamente em um sistema de software de computador, fornecendo dados para 

análises subsequentes. 

Para a aquisição dos parâmetros fisiológicos, os sujeitos permaneceram na 

posição supina e todos as instruções detalhadas foram explicadas, antes das 
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medições. Após um período de 15 minutos de estabilização, foi realizada a gravação 

dos dados fisológicos durante 5 minutos. 

Os dados foram gravados simultaneamente em um sistema de aquisição de 

dados para posterior análise off-line. Os sinais de EtCO2, PA foram amostrados a 

500 amostras/s. 

A edição dos dados foi concluída usando o software interno desenvolvido 

pelo Departamento de Medicina Física da Universidade de Leicester. A PA foi 

calibrada no início de cada gravação. Todos os sinais foram inspecionados 

visualmente para identificar artefatos e ruído, e pontas estreitas foram removidas por 

interpolação linear. Os canais velocidade de fluxo sanguíneo cerebral (VFSC) foram 

submetidos a um filtro mediano e todos os sinais foram filtrados por um filtro passa-

baixo com uma frequência de corte de 20 Hz. O intervalo R-R foi então 

automaticamente marcado a partir do ECG e a frequência cardíaca contínua foi 

plotada contra o tempo. Batimentos ectópicos causaram picos no sinal da frequência 

cardíaca; estes foram removidos manualmente, observando os intervalos R-R para os 

pontos no tempo em que ocorreram. Se a frequência cardíaca não pode ser calculada 

a partir do ECG (devido a um traço de baixa qualidade), a PA batimento a batimento 

foi usada como alternativa. A PA média, o VFSC, os valores sistólicos/diastólicos, a 

RAP e a CrCP foram calculados para cada ciclo cardíaco e a interpolação linear foi 

utilizada para obter estimativas de EtCO2 sincronizadas ao final de cada ciclo 

cardíaco. Os dados batimento a batimento foram interpolados e reamostrados em 5 

amostras/s para produzir sinais com uma base de tempo uniforme. A relação 

instantânea entre BP e VFSC foi usada para estimar a CrCP e a RAP para cada ciclo 

cardíaco, usando o primeiro método harmônico40. 
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5.3 Protocolo de Coleta de Dados dos Pacientes Sépticos 

Todos os pacientes foram submetidos à avaliação da hemodinâmica 

encefálica com medições realizadas em posição supina e discreta elevação da cabeça, 

com o uso de um travesseiro. A PA invasiva foi instalada no membro superior 

posicionado ao nível do coração e registrada por monitor multiparamétrico (Philips, 

IntelliVue MX550). A pressão expiratória final de CO2 foi medida com capnógrafo 

por infravermelho acoplado ao tubo endotraqueal (quando os pacientes estavam sob 

ventilação mecânica) ou a uma máscara facial bem ajustada. As artérias cerebrais 

médias foram avaliadas bilateralmente, utilizando-se de um transdutor de 2 MHz 

(DWL, Doppler-Box), posicionado na janela do osso temporal e mantido, assim, com 

um suporte, especialmente desenvolvido para esse fim. A profundidade de insonação 

utilizada foi de 50 a 55 mm. Dados sobre a pressão arterial invasiva (PAI) e a VFSC 

foram transferidos continuamente para um computador, para análise posterior. Cada 

análise foi registrada durante cinco minutos em repouso, após um período de 

estabilização de, no mínimo, 5 minutos. 

Adicionalmente, nos pacientes que estavam em uso de noradrenalina foi 

realizada análise da resposta do aumento da infusão da dose deste fármaco, conforme 

descrito a seguir. 

A relação instantânea entre PAI e VFSC foi utilizada para estimar a CrCP e o 

produto de área de resistência (RAP) para cada ciclo cardíaco usando o primeiro 

método harmônico46. 
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5.4 Protocolo de Avaliação da Autorregulação 

Os dados de PA e de VFSC foram obtidos a uma taxa de amostragem de 100 

Hz. Todos os sinais foram verificados visualmente para identificar artefatos ou 

ruídos, eliminando as espículas por interpolação linear. Utilizou-se uma frequência 

de 20 Hz como cut-off para filtragem dos sinais. Foram identificados o início e o fim 

de cada ciclo cardíaco, calculando os valores médios de VFSC e PA batimento a 

batimento. Os parâmetros de batimento a batimento foram interpolados com um 

polinômio de terceira ordem e reamostrados a 5 Hz, para gerar sinais com uma base 

de tempo uniforme. 

A dAC foi avaliada por meio da análise da função de transferência, utilizando 

flutuações espontâneas da PA como entrada e as alterações correspondentes à VFSC 

como saída, em gravações com duração de cinco minutos, conforme descrito 

anteriormente81. O método de Welch foi adotado para estimativas dos espectros 

obtidos com a transformação rápida de Fourier (segmentos de 102,4 s com 50% de 

superposição). 

O índice de autorregulação cerebral (ARI) foi calculado por meio da resposta 

ao degrau da VFSC às flutuações espontâneas da PA43,137,138, e comparado com as 

curvas dos modelos propostos por Tiecks et al.139. Para aceitar ou rejeitar as 

estimativas de ARI, foi adotado um novo procedimento utilizando o erro quadrático 

médio normalizado para o ajuste dos modelos de Tiecks et al.139 à resposta ao degrau 

da VFSC, associado a um limiar mínimo para a função de coerência na faixa de 

frequência além da área da AR ativa140. 

O índice de Autorregulação (ARI) foi adotado para quantificar o status de 

CA138. ARI consiste em 10 níveis, de danificado (ARI = 0) a intacto CA (ARI = 9). 
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Uma equação diferencial de segunda ordem simula 10 conjuntos de respostas de 

CBFv a uma mudança de passo ideal na PA. Ao comparar o CBFv gravado com as 

10 velocidades simuladas, o ARI é atribuído a cada assunto para ambos os 

hemisférios usando o melhor ajuste de mínimos quadrados. 

Os parâmetros médios da hemodinâmica cerebral de referência são reportados 

ao longo de uma gravação de 5 min em repouso. 

O comportamento evolutivo do FSE foi avaliado nos tempos T1 e T2 por meio 

do cálculo da VmFSE, do IP e da Pressão de Perfusão Encefálica Estimada (ePPE). Para 

cálculo de VmFSE, IP e ePPE, foram consideradas as seguintes fórmulas: VmFSE = vs 

+ (2.VD)/3; IP = (VS-VD)/VM; ePPE = PAM.VD/(VM + 14)141. 

5.5 Análise da Autorregulação Dinâmica Encefálica e do Comportamento do 
Fluxo Sanguíneo Encefálico após Aumento da Infusão de Noradrenalina 

Após término da gravação dos dados em repouso, os pacientes que estavam 

em uso de noradrenalina endovenosa, foram submetidos a aumento escalonado da 

dose de infusão até a PAM atingir um novo patamar de aumento de 20 mmHg do 

valor basal prévio. 

Cada análise foi registrada durante cinco minutos. A gravação foi iniciada ao 

mesmo tempo em que se iniciou o aumento escalonado da dose de infusão de 

noradrenalina. Dados sobre a PAI e a VFSC foram transferidos continuamente para 

um computador, para análise posterior. 

O comportamento evolutivo do FSE foi avaliado durante todo o tempo e foi 

divido em 3 intervalos para posterior análise evolutiva. Intervalo 1 (40 a 70 

segundos), intervalo 2 (110 a 140 segundos) e intervalo 3 (240 a 270 segundos). 
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5.6 Avaliação de Desfechos Clínicos 

Delirium e óbito na UTI foram considerados desfechos clínicos. Para 

avaliação de delirium, foi escolhido o confusion assessment method (CAM), 

previamente validado para a Língua Portuguesa32,142, um algoritmo de diagnóstico 

para determinar a presença ou ausência de delirium. A escala tem como objetivo 

identificar alteração aguda ou flutuação do nível de consciência, desatenção e 

pensamento desorganizado143. Em pacientes sob ventilação mecânica, a avaliação de 

delirium foi realizada com a utilização da escala adaptada, em versão validada para 

aplicação não verbal do Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit 

(CAM-ICU)144. 

A avaliação de delirium foi realizada uma vez ao dia por uma enfermeira 

treinada, nos tempos T1 e T2, para manter o cegamento do pesquisador principal 

quanto aos desfechos clínicos. 

5.7 Indivíduos 

No estudo, foram incluídos 40 pacientes consecutivos, internados na UTI da 

clínica médica e na UTI da anestesiologia do ICHC-FMUSP no período de 1 de 

março de 2016 a 25 de abril de 2017. Também foram incluídos no estudo 36 

voluntários sadios (controles), pareados por idade e sexo, sem história de acidente 

vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório, diabetes mellitus, 

hipercolesterolemia ou estenose da artéria carótida. 
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5.8 Análise Estatística 

A distribuição da normalidade para variáveis contínuas foi avaliada pelo teste 

de Kolmogorov-Smirnov. As variáveis com inclinação positiva foram normalizadas 

usando o logaritmo base10 da variável, a fim de ajustá-las aos modelos logísticos 

multivariáveis. Não foram encontradas diferenças significativas entre os hemisférios 

cerebrais direito e esquerdo no VFSC e ARI, portanto o valor médio para ambos os 

hemisférios foi utilizado em análises posteriores. 

Os dados demográficos da linha de base foram comparados entre os dois 

grupos (sepse e controles) usando o teste t (t-Student). Os testes qui-quadrado e 

Kruskal-Wallis foram utilizados para análise de dados não paramétricos. VFSC, 

CrCP, RAP e ARI foram comparados usando ANOVA de desenho misto com o 

grupo de sujeitos como o fator entre sepse 1, sepse 2 e controles. No caso de um 

efeito de interação significativo, uma ANOVA de um fator com o procedimento 

post-hoc de Bonferroni foi realizada para identificar a fonte da diferença. 

A análise de correlação rho de Spearman foi realizada para avaliar a relação 

entre VFSC (VFSC 1 e VFSC 2), ARI (ARI 1 e ARI 2) e variáveis clínicas (SAPS 3, 

SOFA, morte e delírio). A análise de regressão logística foi realizada para determinar 

as variáveis independentemente associadas ao mau resultado (óbito na UTI). 

Variáveis com valores de p <0,05 no teste univariado foram incluídas neste modelo. 

Os dados de medição são expressos como média ± DP, e os dados de contagem são 

expressos como a taxa (porcentagem). Valores de p <0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes. Os resultados foram apresentados em média ± desvio 

padrão para variáveis de distribuição normal e em mediana, intervalo interquartil 

para variáveis que não apresentaram distribuição normal. Um valor de P <0,05 foi 
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considerado significativo. Os dados foram analisados no programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) para Windows, versão 18 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, EUA). 

 

 

 

 



 

 

6 RESULTADOS 
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6.1 Características dos Participantes 

Trinta e seis controles e quarenta pacientes sépticos foram incluídos no estudo 

(total de 76 indivíduos). Vinte e nove pacientes (74% do grupo sepse) foram 

admitidos na UTI com choque séptico. As características demográficas e clínicas 

foram semelhantes entre os subgrupos controle e sepse (Tabela 7 e 8). A idade média 

dos participantes controles e sépticos foi de 64 (± 10) e 55 (± 16), respectivamente. 

Houve predomínio do sexo feminino no grupo sepse. 

Tabela 7 - Principais características das variáveis epidemiológicas e 
hemodinâmicas sistêmicas entre os controles e os pacientes sépticos 

 Controle 
(N = 36) 

Sepse 
(N = 40) 

Idade, anos (DP) 64 (10,0) 55,4 (16,1) 

Feminino, total% 19 (55) 21 (52) 

FC, bpm (DP) 77,9 (3,2) 98,2 (5,2)* 

EtCO2, mmHg (DP) 39,7 (0,9) 40,2 (0,2) 

*p < 0,05   

A maioria dos pacientes do grupo sepse veio do centro cirúrgico 33 (82,5%) 

pacientes, seguido da enfermaria (5 (12,5%) e do pronto-socorro 2 (5,0%). O foco 

infecioso principal mais frequente foi abdome 12 (30%), seguido de pulmão 8 (20%), 

pele 6 (15%), ossos 4 (10%), sítio cirúrgico 4 (10%), urinário 1 (2,5%), corrente 

sanguínea 1 (2,5%). Deram entrada na UTI já em choque séptico 29 (74,4%) dos 

pacientes e 22 (55%) com sinais de encefalopatia. 
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Tabela 8  Parâmetros clínicos, valores fisiológicos e laboratoriais entre os 
subgrupos dos pacientes sépticos nos tempos T1 e T2 

 Sepse T1 
(N = 40) 

Sepse T2 
(N = 33) 

Idade (anos) 55,4 [18-81] 56,3 [18-81] 

Sexo Feminino (%) 21 (52,5) 20 (60,6) 

SOFA 7,5 [2-19] 7,4 [1-20] 

Choque Séptico n(%) 28 (70) 32 (96) 

Ventilação Mecânica n(%) 35 (87,5) 23 (69,6) 

TSR n(%) 8 (20) 11 (33,3) 

ECMO n(%) 2 (5) 0 (0) 

Delirium n(%) 2 (5) 2 (6%) 

SOFA Neurológico 1,6 [0-4] 1,6 [0-4] 

SOFA Cardiológico 3,3 [0-4] 2,1 [0-4] 

SOFA Respiratório 1,2 [0-4] 1,0 [0-3] 

SOFA Hematológico 0,3 [0-3] 0,7 [0-4] 

SOFA Renal 1,3 [0-4] 1,33 [0-4] 

SOFA Hepático 0,4 [0-4] 0,4 [0-4] 

Sinais de Encefalopatia n(%) 22 (55) 22 (66) 

Sonolência n(%) 21 (52) 19 (57) 

Agitação n(%) 4 (10) 3 (9) 

Flapping n(%) 0 (0) 0 (0) 

Convulsão n(%) 1 (2,5) 0 (0) 

Mioclonias n(%) 0 (0) 0 (0) 

Desorientação n(%) 6 (15) 6 (18) 

Paresia n(%) 0 (0) 0 (0) 

Outros n(%) 4 (10) 1 (3) 

Nenhum n(%) 10 (25) 9 (27) 

Hb (mg/dl) 9,4 [6-13,9] 9,0 [6,7-13,8] 

Glicose (mg/dl) 140,8 [74-405] 125,1 [68-240] 

FC (bpm) 101 [51-146] 97 [54-146] 

Temperatura Co 36,4 [34,9-40,4] 36,4 [35-38,7] 

Lactato arterial 26,9 [1,2-131] 24,3 [3-47] 

PCR 240 [40,8-507,1] 240,3 [15,8-467,5] 

PO2 110 [63,5-219,5] 89,4 [42,6-155,5] 

PCO2 39 [24,4-62,9] 38,1 [24,7-49] 
  Continua 
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  Conclusão 

 Sepse T1 
(N = 40) 

Sepse T2 
(N = 33) 

PH 7,3 [7,1-7,5] 7,9 [7,2-7,5] 

BE -2,9 [-15,1-15,6] -1,6 [-8,8–12,9] 

Sódio 141 [132–157] 143 [133-156] 

Balanço hídrico 1258,2 [-735-4030] 612 [-2030-4500] 

Uso de Sedativo n(%) 23 (57,5) 13 (39,3) 

Dexmedetomidina n(%) 7 (17,5) 4 (12,1) 
Midazolam n(%) 8 (20) 5 (15,1) 
Propofol n(%) 8 (20) 3 (9) 
Tiopental n(%) 0 (0) 0 (0) 
Outro n(%) 0 (0) 0 (0) 

RASS -3,6 [-5-0] -3,2 [-5-0] 

Analgesia n(%) 33 (82,5) 17 (51,5) 

Fentanil n(%) 33 (82,5) 16 (48,4) 

Cetamina n(%) 0 (0) 0 (0) 

Morfina n(%) 1 (2,5) 0 (0) 

Nenhum n(%) 1 (2,5) 9 (27,2) 

Fármaco vasoativo n(%) 39 (97,5) 20 (60,6) 

Noradrenalina n(%) 39 (97,5) 20 (60,6) 

Dobutamina n(%) 3 (7,5) 0 (0) 

Adrenalina n(%) 0 (0) 0 (0) 

Vasopressina n(%) 4 (10) 5 (15,1) 

Azul de metileno n(%) 0 (0) 0 (0) 

Nitroprussiato n(%) 0 (0) 0 (0) 

Nitroglicerina n(%) 0 (0) 0 (0) 

Foco Infeccioso:   

Pulmão n(%) 8 (20) 7 (21,2) 

Abdome n(%) 12 (30) 8 (24,2) 

Sítio cirúrgico n(%) 4 (10) 3 (9) 

Ossos n(%) 4 (10) 4 (12,1) 

Pele n(%) 6 (15) 4 (12,1) 

Trato urinário (%) 1 (2,5) 1 (3) 

Corrente sanguínea (%) 1 (2,5) 1 (3) 

Desconhecido (%) 3 (7,4) 3 (9) 
*p < 0,05 para comparação entre Sepse T1 e Sepse T2.   
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6.2 Parâmetros Hemodinâmicos Sistêmicos e da Hemodinâmica Cerebral 

Não foram encontradas diferenças entre grupo sepse T1 e grupo controle em 

IP, ePPE, sCBFv, dCBFv, RAP, CrCP e EtCO2. O mCBFv e a frequência cardíaca 

(FC) foram maiores na sepse em comparação ao grupo controle (p = 0,001) e a PAM 

foi menor no grupo sepse T1 (p = 0,001). A evolução longitudinal (T1 e T2) revelou 

aumento nos valores de ePPE, mCBFv e IBP (p <0,05) e não foram encontradas 

diferenças em IP, sCBFv, dCBFv, RAP e CrCP entre estes subgrupos. 

Os valores médios do ARI nos diferentes grupos são comparados na Figura 1 

e na Tabela 9, mostrando que o ARI foi significativamente menor no grupo sepse T1 

e no grupo sepse T2 em comparação com os controles (Tabela 9, p = 0,001 e p = 

0,002, respectivamente). Em comparação ao grupo controle, os dois momentos (T1 e 

T2) foram significativamente diferentes (p = 0,01) (Anexo D). 

Tabela 9 - Parâmetros da hemodinâmica encefálica encontrados na avaliação 
evolutiva nos tempos T1 e T2 dos pacientes sépticos e controles 

 Sepse T1 
(N = 40) 

Sepse T2 
(N = 21) 

Controles 
(N = 36) 

ARI (DP) 4,0 (2,2) * 1,6 (0,4) * # 5,5 (1,5) 

IP (DP) 0,7 (0,2) 0,7 (0,2) 0,68 (0,19) 

ePPE, mmHg (DP) 43,8 (7,4) 51,3 (8,7) * # 45,8 (9,7) 

VmFSE, cm.s-1 (DP) 65,9 (18,4) * 71,8 (23,4) * # 56,6 (11) 

VsFSE, cm.s-1 (DP) 97,2 (28,6) 106,6 (34,4) 93,4 (30,2) 

VdFSE, cm.s-1 (DP) 44,9 (10,8) 48,9 (20,1) 41,7 (10,3) 

RAP (DP) 1,1 (0,4) 1,0 (0,4) 1,5 (0,3) 

CrCP, mmHg (DP) 15,3 (8,7) 16,5 (10,8) 18 (13,3) 

PAM, mmHg (DP) 77,4 (11,6) * 87,1 (9,9) * # 95,3 (12,1) 

*p < 0,05 para comparação com controle. 
#p < 0,05 para comparação entre Sepse T1. 
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6.3 Parâmetros Clínicos e Valores Laboratoriais 

Os parâmetros clínicos e os valores laboratoriais não diferiram entre os grupos 

em nenhum momento (Tabela 8), o mesmo foi observado para hemoglobina, lactato 

sanguíneo, excesso base e ânion gap, PaCO2 venoso-arterial, temperatura e glicemia. 

6.4 Desfechos Clínicos 

A média do SOFA na admissão da UTI foi 7,5 (± 3,1) e o SAPS foi 57,8 (± 

22,2). Os principais sinais de encefalopatia na admissão foram sonolência (21, 52%), 

seguida por desorientação (6, 15%), agitação (4, 10%) e convulsões (1, 2,5%). Além 

disso, 5 pacientes (13,2%) já apresentavam CAM positivo para delirium nas 

primeiras 24 horas da admissão da UTI. 

A mortalidade dos pacientes sépticos foi de 47,5% e a principal causa de morte 

foi choque séptico refratário (74,4%). Não foram encontradas diferenças entre os grupos 

sepse T1 e sepse T2 em relação ao SOFA, uso de sedativos e uso de drogas vasoativas. 

6.5 Correlação Entre Variáveis Clínicas e Hemodinâmicas 

A mortalidade foi correlacionada significativamente com ARI reduzido 

(comprometimento da AC) no dia 1 (r = -0,450, p = 0,04). O CBFv reduzido no dia 2 

foi associado a escores SAPS3 mais altos (r = -0,415, p = 0,03). Não foram 

identificadas correlações significativas entre os ARI (ARI 1 e ARI 2) e as escalas 

clínicas (SAPS3 e SOFA), CBFv (CBFv1 e CBFv2) ou SOFA. Apenas cinco dos 40 

pacientes foram diagnosticados com delirium, e nenhuma análise adicional foi 

realizada. Os resultados da análise de regressão logística são apresentados na Tabela 

10, após o ajuste para variáveis significativas na análise univariada. 
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Tabela 10 - Resultados da análise de regressão logística 
 F R (SE) p-value 

SAPS3 5,8 0,384 (0,15) 0,02 

SOFA 10,5 0,486 (0,14) 0,002 

CBFv 1 3,1 0,290 (0,16) 0,07 

ARI 1 2,2 0,261 (0,17) 0,14 

6.6 Parâmetros da Autorregulação Dinâmica Encefálica e do Comportamento 
do Fluxo Sanguíneo Encefálico após Aumento da Infusão de Noradrenalina 

A análise do comportamento evolutivo dos parâmetros de hemodinâmica 

encefálica evidenciou que, após aumento da infusão da dose de noradrenalina, 

aumentaram significativamente o ARI (p = 0,03), a VmFSE (p = 0,000), o RAP (p = 

0,001) e a PAM (p = 0,0001), ao se comparar o efeito da intervenção farmacológica 

nos 3 intervalos da análise evolutiva. Contudo, não houve diferença estatisticamente 

significante nos valores de CrCP na comparação dos intervalos 1,2 e 3 ao longo do 

tempo de observação (Tabela 11, Figuras de 9 a 13). 

Tabela 11 - Parâmetros da hemodinâmica encefálica encontrados na avaliação 
dos pacientes sépticos após aumento da infusão da dose de 
noradrenalina - Comparação dos intervalos 1, 2 e 3 

 T1 T2 T3 

ARI (DP) 3,1 (2,1) 3,3 (2,3) 4,2 (2,4) * 

VmFSE, cm.s-1 (DP) 67,3 (19,6) 71,5 (21,5) 77,2 (22,5) * 

RAP (DP) 1,3 (0,4) 1,5 (0,5) 1,6 (0,8) * 

CrCP, mmHg (DP) 14 (11,5) 15,2 (11,6) 12,5 (10,8) 

PAM, mmHg (DP)    

*p < 0,05 para comparação entre os intervalos T1 e T3. 
Intervalo 1 (40 a 70 segundos), intervalo 2 (110 a 140 segundos) e intervalo 3 (240 a 270 segundos). 
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Figura 9 - Comportamento evolutivo da VmFSE durante o aumento da infusão da dose de 
noradrenalina 
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Figura 10 - Comportamento evolutivo da RAP durante o aumento da infusão da dose de 
noradrenalina 
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Figura 11 - Comportamento evolutivo da CrCP durante o aumento da infusão da dose de 
noradrenalina 
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Figura 12 - Comportamento evolutivo da PAM durante o aumento da infusão da dose de 
noradrenalina 
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Figura 13 - Comportamento evolutivo da ARI durante o aumento da infusão da dose de 
noradrenalina 

 

 

 



 

 

7 DISCUSSÃO 
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Este estudo é o primeiro estudo que descreve avaliações seriadas 

longitudinais da AC com o uso de DTC em pacientes sépticos. Nossos resultados 

fornecem evidências de que a hemodinâmica cerebral está comprometida na sepse e 

de que a AC diminuiu significativamente na fase aguda da sepse, com piora nas 48 

horas após o início da doença. Valores mais baixos de ARI em pacientes sépticos 

indicam que a resposta ao degrau do CBFv (Figura 14), que reflete o efeito de uma 

mudança repentina na pressão arterial, mostra uma recuperação mais lenta do seu 

valor inicial, o que sugere comprometimento da AC. Este fato pode representar 

maior vulnerabilidade cerebral a lesões por hiper ou por hipoperfusão. Assim, 

hipóxia cerebral ou hiperemia podem contribuir para o desenvolvimento de 

disfunção cerebral associada à sepse (SABD)145. 

 

Figura 14 - Resposta ao degrau da PA-CBFv 
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Em uma recente metanálise que incluiu 7 estudos de AC usando métodos 

diferentes (dAC e sAC), De Azevedo et al.146 demonstraram que 3 em cada 4 estudos 

tinham comprometimento da AC em patinetes sépticos. Além disso, outros estudos 

clínicos de dCA147-149 também demonstraram comprometimento da AC em estágios 

posteriores da sepse. Crippa et al.145 em estudo recente mostraram que a dAC foi 

alterada em metade dos pacientes com sepse e foi associada independentemente à a 

ocorrência de SABD. No entanto, nenhum dos estudos acima mencionados realizou 

análises sistemáticas longitudinais nas primeiras 24 e 48 horas do início da doença. 

Nosso estudo não apenas confirmou resultados anteriores, mas também demonstrou 

que a AC é pior nas 48 horas iniciais da sepse, período em que o cérebro aumenta 

sua vulnerabilidade à hiper ou a hipoperfusão. 

A avaliação longitudinal dos parâmetros hemodinâmicos cerebrais em T1 e T2 

demonstrou um aumento no CBFv, ePPE e IBP. Além disso, a PAM é 

significativamente menor na fase aguda de pacientes sépticos e aumenta em T2. Nesse 

caso, a ePPE segue a variação da PAM ao longo do tempo, o que pode ser atribuído ao 

comprometimento da AC. Uma revisão sistemática recente dos estudos de DTC em 

pacientes com sepse também mostrou que existe primeiro uma tendência em aumentar o 

CBFv nos estágios iniciais e diminuir nas fases posteriores146. PAM significativamente 

mais baixa detectada em T1 pode ser explicada por alterações sistêmicas na fase aguda 

da sepse, que incluem diminuição da pressão arterial e aumento da frequência cardíaca 

que são causados pela perda do tônus simpático nos vasos periféricos e aumento dos 

impulsos simpáticos ao coração, como demonstrado por estudos experimentais150-154. 

Bowton et al.28 também demonstraram uma leve redução no FSC em pacientes com 

sepse, mesmo na ausência de hipotensão sistêmica grave. 
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Achados fisiopatológicos observados em outros estudos demonstram que, na 

sepse, as células endoteliais dos vasos cerebrais são ativadas prematuramente por 

citocinas e endotoxinas pró-inflamatórias que podem reduzir a resposta endotelial 

vasoativa pelo NO93,94,126. Esse fato promove vasoconstrição aguda mediada por 

prostanóides e endotelina93-95,126. Diferentemente dos estudos experimentais103,155-157, 

nosso estudo é o primeiro estudo clínico em humanos usando DTC que revelou 

diminuição do tônus vascular das artérias cerebrais, levando ao aumento do CBFV 

nas primeiras 24-48 horas do início da sepse. Esse achado diferente deve-se 

possivelmente aos seguintes motivos: 1) metodologia diferente aplicada em nosso 

estudo, que pretendia estar muito próxima do cenário clínico diário; 2) a regulação 

cerebrovascular não é modulada apenas nas arteríolas pré-capilares158-160, mas 

também tem influência das grandes artérias, que desempenham um papel importante 

na regulação do CBF161-163; assim, o achado hemodinâmico no DTC é o produto 

desses diferentes segmentos vasculares da circulação cerebral, em contraste com 

estudos experimentais que avaliaram segmentos específicos da circulação 

cerebral103,155-157. Esse aumento no CBFV pode ser devido à alta produção de lactato, 

associada à disfunção mitocondrial130,131 e ao aumento do CBFv na conseqüência da 

AC comprometida. Masse et al.164 também demonstraram que o CBF global avaliado 

por marcação por spin arterial por ressonância magnética (RM) é maior em pacientes 

sépticos. Esse achado indica que esses pacientes podem exibir perfusão de luxo com 

hiperperfusão cerebral absoluta165. 

O curso do ARI e da ePPE observado nas primeiras 48 horas da sepse tem 

grande importância clínica, pois a descoberta de mecanismos reguladores 

comprometidos do CBF é essencial para melhorar o manejo clínico dos pacientes. 
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ARI e ePPE estão reduzidos, e estratégias terapêuticas para prevenir ou reduzir danos 

cerebrais secundários devem ser adotadas. O comprometimento da AC tem sido 

associado a danos cerebrais mais graves e ocorrência mais frequente de EAS121. 

O aumento da infusão da dose de noradrenalina aumentou significativamente 

o ARI, a PAM, a VmFSE e o RAP. Este resultado sugere que a noradrenalina 

melhorou a dAC, muito provavelmente, por exercer maior influência sobre o 

mecanismo miogênico da autorregulação, ativado principalmente pelo aumento da 

pressão sistólica sistêmica. Este achado também sugere que, possivelmente, o foco 

de tratamento da sepse seja o melhor manejo da PA. 

O aumento significativo do RAP com a noradrenalina aponta para sua 

importância clínica para avaliar a resposta às manobras de intervenção farmacológica 

nos pacientes sépticos. Desta forma, o manejo pressórico nestes pacientes poderia ser 

baseado nos parâmetros hemodinâmicos encefálicos. 

Em nosso estudo, a morte foi associada significativamente à redução do ARI 

(comprometimento da AC) no dia 1 (T1) e marginalmente a menor CBFv no dia 1. Da 

mesma forma, Bindra et al.166 também observaram a associação entre comprometimento 

alterado da AC e mortalidade. No entanto, eles usaram espectroscopia no infravermelho 

e não o DTC para avaliar a AC. Em contraste, Crippa et al.145 não observaram 

associação entre AC alterada e mortalidade. Além disso, segundo eles, a disfunção 

cerebral em pacientes com sepse não é uma causa direta de morte na fase inicial, mas 

está associada a alterações cognitivas a longo prazo. Nossa hipótese foi que a correlação 

positiva entre mortalidade e baixo ARI em nosso estudo também possa estar relacionada 

à gravidade clínica de pacientes sépticos já admitidos em UTI. Porém, esses achados 

devem ser comprovados em estudos maiores. 
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O SOFA e o SAPSII da admissão no grupo séptico foram muito altos, o que 

representa a gravidade clínica dos pacientes sépticos já na UTI. No entanto, não 

foram identificadas correlações significativas entre as ARI (ARI1 e ARI2) e as 

escalas clínicas (SAPS3 e SOFA), e CBFv (CBFv1 e CBFv2) e SOFA. A revisão 

sistemática de De Azevedo et al.146 também não encontrou associação significativa 

entre os escores clínicos e os parâmetros hemodinâmicos cerebrais. Embora a 

maioria dos estudos desta revisão tenha utilizado o escore de gravidade APACHE II 

ou SAPS II para classificar pacientes sépticos. Não foi encontrada correlação 

estatisticamente significante entre ARI, presença de delirium, mortalidade e escalas 

de gravidade em nosso estudo. 

Nosso estudo tem vários pontos fortes. Até o momento, este é o primeiro estudo 

clínico prospectivo, controlado, randomizado e observacional a realizar a avaliação 

hemodinâmica cerebral pelo DTC, com avaliações seriais da AC dinâmica em pacientes 

sépticos. Avaliamos a AC usando ARI, que é uma avaliação de dAC. Os estudos de dAC 

têm a principal vantagem de usar flutuações espontâneas de PA e CBFv e essa é a 

condição mais fisiológica da medida. Além disso, dCA permite a comparação de tempos 

de resposta contínuos, batimento a batimento, entre PA e CBFv. Portanto, representa a 

maneira mais robusta de avaliar os mecanismos de autoregulação82. A maioria dos 

pacientes no grupo sepse estava em uso de fármacos vasoativos, estava sob sedação e em 

ventilação mecânica, porém nenhuma influência significativa no resultado foi 

encontrada. Foram incluídos pacientes nos quais não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os parâmetros clínicos e os valores laboratoriais em 

nenhum momento (o mesmo foi observado para hemoglobina, lactato sanguíneo, 

excesso de base e âniorn gap, PaCO2 venosa-arterial, temperatura e glicemia). 
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As limitações deste estudo incluem o pequeno número de pacientes avaliados, 

contudo, até o momento, é a maior série de avaliações de dAC em pacientes sépticos de 

maneira sistemática e longitudinal. A alta taxa de mortalidade diminuiu bastante o 

número de pacientes avaliados em T2. Esse fato diminuiu o poder estatístico da análise 

das variáveis hemodinâmicas cerebrais ao longo do tempo. Outra limitação importante é 

o fato de o DTC ser operador dependente. No entanto, neste estudo, todas as avaliações 

dos parâmetros hemodinâmicos cerebrais foram realizadas pelo mesmo pesquisador. 

Embora o poder estatístico das análises comparativas nos vários estágios da 

sepse tenha sido enfraquecido pelas perdas, os resultados apontam para um padrão de 

alterações hemodinâmicas cerebrais que ocorrem no processo evolutivo da doença. 

Nesse contexto, o DTC pode ser usado para identificar essas alterações em tempo real e 

pode ajudar a melhorar o manejo clínico da pressão arterial em pacientes sépticos. 

Ainda são necessários mais estudos com um número maior de pacientes para 

permitir melhores correlações das alterações observadas durante os vários estágios da 

doença e avaliar a eficácia de possíveis intervenções terapêuticas. Tais estudos 

proporcionariam uma melhor compreensão dos benefícios dessas intervenções e de 

seus resultados clínicos. 

Os resultados deste estudo mostraram que a dAC está significativamente 

comprometida na fase aguda e subaguda da sepse. O comprometimento da AC foi 

associado independentemente à mortalidade séptica. Alterações na perfusão cerebral 

durante a sepse podem contribuir para danos cerebrais secundários e pior prognóstico. 

Compreender os mecanismos de regulação do CBF na sepse é extremamente importante 

para um melhor manejo do paciente e um melhor resultado clínico. 
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a) Dos parâmetros hemodinâmicos encefálicos avaliados, podemos concluir 

que a AC está comprometida na sepse quando comparada ao grupo controle. 

b) Evolutivamente, observou-se que houve significativo aumento da VmFSE 

nas fases aguda e subaguda da sepse, com piora progressiva significativa da AC, sem 

alteração nos demais parâmetros da hemodinâmica encefálica. 

c) Existe maior comprometimento da AC na fase subaguda da sepse (T2). 

d) A infusão de noradrenalina aumentou significativamente o ARI, a PAM, a 

VmFSE e o RAP. O que sugere que houve melhora da AC por ação do seu 

mecanismo miogênico. 

e) O comprometimento da AC foi independentemente associado à 

mortalidade séptica. 
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Anexo A - Aprovação da Comissão de Ética e Pesquisa 
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Anexo C - Versão em português do CAM - Confusion Assessment Method 
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Anexo D - Gráficos complementares sobre o comportamento evolutivo dos 
parâmetros da hemodinâmica encefálica 

Valores de ARI dos grupos Controle, Sepse T1 e sepse T2 

 

Comportamento evolutivo do MAP, CBFv e ePPE nos momentos T1 e T2 
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Valores de ARI nos Tempos T1 e T2 

 

Comportamento evolutivo do ARI nos tempos T1 e T2 
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