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INTRODUÇÃO 

A depressão miocárdica é comum na sepse, e tanto a disfunção sistólica quanto a diastólica 

podem ser encontradas. A relação entre disfunção sistólica isolada e aumento da mortalidade 

na sepse ainda não está bem estabelecida. A disfunção diastólica, por outro lado, parece ser 

um importante fator de risco para mortalidade em pacientes sépticos. 

O imageamento tecidual do miocárdio com Doppler (DTI) é uma ferramenta simples e útil da 

ecocardiografia transtorácica (ETT) para a avaliação da função cardíaca. 

OBJETIVOS 

Determinar o papel de uma avaliação ecocardiográfica simplificada, utilizando o DTI do 

miocárdio lateral à válvula mitral, na determinação do prognóstico em pacientes sépticos. 

MÉTODOS  

Neste estudo observacional coorte prospectiva, incluímos pacientes sépticos maiores de 

dezoito anos, admitidos em uma Unidade de Emergência, com sepse recém-diagnosticada. As 

medidas de DTI incluídas foram: a onda s (s), a onda e’ (e’) e a relação E/e’ (E/e’). As 

mensurações foram feitas dentro dos primeiros 5 minutos de ressuscitação volêmica. Os 

resultados foram comparados com a gravidade da sepse, medida através dos escores MEDS, 

SAPS 3 e SOFA. 

RESULTADOS.  

Em três meses, 63 pacientes foram recrutados three months. Os parâmetros do DTI se 

correlacionaram com os escores MEDS, SAPS3 e SOFA (r=−0.53, r=−0.55, r=−0.36 para a onda s, 

p< 0.005; r=−0.56, r=−0.49, r=−0.40, para a onda e’, p< 0.005; e r=0,56; r=0,48; r=0,46 para a 

relação E/e’, p< 0.005). Os valores médios de s e e’ diminuíram entre pacientes com sepse, 

sepse grave e choque séptico (14.2cm/s; 12.05cm/s; 10.14cm/s para a onda s, p=0.009; e 

18.28cm/s; 15.14cm/s; 12,12cm/s para e’, p=0.006), enquanto que os valores médios de E/e’ 

aumentaram em concomitância com o aumento da gravidade da sepse (4.76; 6.51; e 8.14; 

p=0.02). /os valores médios de s e e’ foram maiores em sobreviventes que em não 

sobreviventes  (13.25cm/s vs 7.33cm/s, para a onda s, p< 0.0001; e 16.4cm/s vs 9cm/s para a 



e’, p=0.0025), enquanto que os valores de E/e’ foram maiores em não sobreviventes (10.85 vs 

5.63, p< 0.0001). Na análise univariada, a razão de chances (RC) para morte, relacionada a s, e’ 

e E/e’ foram, respetivamente, 0.517 (IC 95% 0.344-0.775, p=0.0014), 0.60 (IC 95% 0.433-0.833, 

p=0.0021), e 1.953 (IC 95% 1.256-3.008, p=0.003). A análise por regressão logística múltipla 

revelou uma RC para morte relacionada a E/e’ de 1.737 (CI95% 1.037-2.907, p=0.035). 

 

CONCLUSÕES 

O exame simplificado da função miocárdica baseada no DTI parece ser uma ferramenta útil na 

avaliação da gravidade de doença e no prognóstico de pacientes com sepse recém-

diagnosticada. 


