Artigo Comentado: Transthoracic echocardiography and mortality in sepsis: analysis of the
MIMIC-III database
A ultrassonografia do intensivista tem se tornado uma realidade constante em todo o mundo. As
suas indicações e a evidências que corroboram sua utilização tem crescido de modo exponencial
nos últimos anos, com um incremento de 90% na sua utilização entre 1999 e 2008.1,2 Dentro deste
cenário, a avaliação cardíaca segue sendo um dos principais campos de aplicação do ultrassom,
tanto como ferramenta diagnóstica como de monitorização. Inúmeros estudos previamente
desenvolvidos consolidaram várias tecnologias demonstrando a eficácia dessas tanto para
diagnóstico como para obtenção de variáveis utilizadas para monitorização hemodinâmica. Porém,
em sua maioria, não conseguiram demonstrar se a utilização dessas ferramentas poderia interferir
no prognóstico das populações estudadas. Estudos demonstram que o uso da ecocardiografia
transtorácica (ETT) pode levar a mudança de até 54% dos pacientes internados em UTI.3,4,5 No
entanto, o impacto da obtenção desses dados não demonstrou benefício até o momento. Em um
estudo de coorte retrospectivo que avaliou a utilização dessa ferramenta no pré-operatório não foi
demonstrada influência no tempo de internação ou na mortalidade em pacientes submetidos a
cirurgias não-cardíacas.6 Por outro lado, um estudo no qual o ETT foi utilizado com fins diagnósticos
mostrou relação com redução da mortalidade hospitalar.7 Contudo, dados mais concretos sobre o
impacto da utilização do ETT no suporte de pacientes gravemente enfermos internados em UTI
continuam merecendo uma maior atenção. Esse foi o objetivo deste estudo, que procurou avaliar o
impacto do uso dos dados obtidos com o ETT na mortalidade de 28 dias dos pacientes de UTI.
Pontos-Chave

- Estudo retrospectivo, longitudinal, unicêntrico, envolvendo pacientes com sepse (definição
baseada nos critérios prévios aos atuais determinados no Sepsis-3), os quais foram rastreados

retrospectivamente por meio do código de faturamento e utilizando a base de dados do MIMICIII (“Centro de Informações Médicas para Cuidados Intensivos”: banco de dados desenvolvido e
mantido pelo Laboratório de Fisiologia computacional do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts de Engenharia Médica e Ciência, que reune dados de um hospital universitário
terciário de Boston), com inclusão dos pacientes internados entre 2002 e 2011 em UTI clínica e
cirúrgica. Os pacientes então foram classificados como grupo intervenção (realização do ETT em
menos de 24 h antes da admissão na UTI ou durante a internação na UTI) e controle (demais
pacientes).

- O objetivo primário foi avaliar se o ETT formal realizado e interpretado por um ecocardiografista
poderia reduzir a mortalidade em 28 dias dos pacientes internados em UTI com sepse. Os
desfechos secundários foram relacionados a mudanças significativas no manejo do paciente e
sua evolução em 28 dias.

- Análise estatística: regressão multivariada, análise de escore de propensão, estimação
duplamente robusta, modelo de aumento de gradiente e um modelo inverso de ponderação de
probabilidade

- Resultados: foram relacionados 6.361 pacientes (51,28% grupo ETT x 48,72% grupo controle).
O grupo ETT apresentou benefício quanto a mortalidade em 28 dias (OR 0,78 IC95% 0,68-0,9,
p<0,001). O grupo intervenção em geral recebeu mais fluidos no primeiro dia de UTI (2,5 x 2,1L,
p<0,001), segundo (1,3 x 0,9L p<0,001) e terceiro dia ( 0,8 x 0,3 L, p<0,001). Além de um maior
uso de dobutamina (2% x 1%, p=0,007) e uma maior dose de noradrenalina (1,4 x 1 mg/min,
p=0,001). Além disso, os paciente do grupo ETT tiveram uma retirada mais rápida dos
vasopressores (21 x 19 dias sem vasopressor no dia 28, p=0,004). O tempo de ventilação
mecânica não diferiu entre os grupos, assim como não houve diferença em relação à redução da
lactatemia e da creatinina.
Discussão

- O estudo foi baseado em uma base de dados avaliado de modo retrospectivo e utilizando uma
definição de sepse diferente da adotada atualmente.

- A ultrassonografia é um exame não-invasivo, de baixo custo e que pode ser realizada na beirado-leito do paciente sem ser relacionada a riscos. Apesar de ser um exame operador dependente,
os estudos em geral não demonstram uma grande variabilidade interobservador nas principais
patologias encontradas em pacientes internados em UTI. Assim como tende a demonstrar boa
acurácia mesmo sem ser realizada por intensivistas e não ecocardiografistas. Além desses
aspectos, outro benefício adicional deste método é a possibilidade desse exame ser realizado de
modo intermitente sempre que houver qualquer mudança clínica do paciente ou perante qualquer
dúvida do médico durante a condução do caso. Assim, temos já nesses pontos alguns detalhes
que merecem questionamento. Será que os benefícios se manteriam se em vez de ter sido
realizado por um ecocardiografista titulado o exame tivesse sido realizado pelo intensivista? Será
que a realização de exames subsequentes para a monitorização do paciente poderia
proporcionar ainda mais benefícios, com uma melhor titulação de drogas e de fluidos? Essas
respostas infelizmente não são abordadas e poderiam suscitar novos estudos.

- Como bem sabemos, o ETT é um exame e pode ser considerado como método diagnóstico ou
de monitorização, porém, como ele não gera intervenção não necessita ser relacionado com
desfechos como mortalidade para validar sua efetividade. As ações tomadas pelos médicos na
beira-do-leito com a avaliação das variáveis fornecidas pelo exame são as verdadeiras
responsáveis pelo impacto nos desfechos do paciente. Estudos previamente realizados com
outras tecnologias, como o cateter de artéria pulmonar, algumas vezes falharam em demonstrar
melhora da mortalidade. O que logicamente não traz qualquer conclusão que menospreze tais
tecnologias, mas gera dúvida quanto à eficiência do manuseio baseado nos dados obtidos. Ou
seja, será que os médicos em geral são capacitados a tomar condutas com a utilização dessas
tecnologias? Entretanto, a maior praticidade e simplicidade da ecocardiografia pode ser a
responsável por uma interpretação mais simples e objetiva dos dados hemodinâmicos do
paciente e por conseguinte em um maior impacto na mudança da conduta médica. Assim, como
se pode observar nos resultados, os pacientes que realizaram ETT receberam um tratamento
mais agressivo, com mais fluidos, inotrópicos e vasopressores. Isso leva a entender que tais
ações podem ter sido associadas aos desfechos de mortalidade desse grupo.

- Alguns dados não ficaram explicítos e também geram algum grau de questionamento: por que
um paciente teve e outro, não, a indicação de fazer ecocardiografia? foi simplesmente por que
havia uma suspeita de cardiopatia ou por que houve maior zelo em seu cuidado?

- Outro ponto significativo que poderia trazer a tona pontos para discussão seria como estavam
estes pacientes que realizaram o ETT. Ou seja, qual foi o resultado dos dados ecocardiográficos
aferidos? Foram eles relacionados com as medidas adotadas para o manejo hemodinâmico
desses pacientes?

- Apesar dos resultados positivos desse estudo, devemos ter muito cuidado com a sua conclusão,
pois inúmeras variáveis podem ser funcionar como fatores confundidos em relação aos
resultados. No entanto, há que se admitir que esse, como tantos outros estudos e apesar das
suas deficiências, sugere que o ETT é uma ferramenta que deva fazer parte do cotidiano do
intensivista e ser utilizada da maneira mais ampla possível. Novos estudos que proporcionem
dados sobre a interpretação do dados hemodinâmicos, a realização do exame pelo intensivista e
o impacto das ações adotadas pela interpretação do ETT podem ser interessantes para
proporcionar ainda mais evidência fortalecendo o uso disseminado dessa tecnologia
Pontos par Discussão
1. Os resultados de mortalidade e de tomadas de condutas seriam os mesmos se tivessem sido
adotados os critérios diagnósticos do SEPSIS-3?
2. Caso o ETT tivesse sido realizado por intensivistas o resultado se manteria?
3. Se em vez de ter sido utilizado apenas em uma oportunidade, o ETT tivesse sido utilizado como
método de monitorização, os resultados poderiam ter sido ainda mais atrativos?
4. A associação do ETT com outros dados fornecidos com a ultrassonografia do intensivista
(envolvendo o entendimento do US de corpo todo) poderia trazer ainda mais benefícios ao
método?
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