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Olá! Tudo bem?
 
Aqui na brain4care temos por princípio apoiar as pesquisas sobre o cérebro humano.
Afinal, somos uma healthtech de monitoramento não invasivo da complacência
intracraniana, e nosso foco é sempre o bem-estar dos pacientes.

Parte de nossa missão é a divulgação das pesquisas nessa área e, por isso, a cada
Newsletter, abordamos um tema diferente e relevante sobre o assunto.

Nesta edição, destacamos uma pesquisa que identifica o comprometimento da
complacência intracraniana em pacientes obesos com Covid-19.

Boa leitura e até a próxima News!

Gustavo Frigieri, diretor científico da brain4care
 

COVID E OBESIDADE
Pesquisa identifica comprometimento de
complacência intracraniana em pacientes obesos
com Covid-19

Realizada por equipe da USP a partir de monitoramento não invasivo, a pesquisa
também relacionou o envelhecimento com aumento no risco de comprometimento na
complacência intracraniana

Um estudo piloto realizado no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo

(USP) em pacientes com Covid-19 identificou uma prevalência de comprometimento
da complacência intracraniana em pacientes obesos quando comparados a

pacientes não obesos. A pesquisa observou 50 pacientes internados de forma

consecutiva em seis UTIs do Hospital entre maio e junho de 2020. Dentre eles, 23

apresentavam diversos graus de obesidade, um dos principais fatores de risco para

agravamento em casos de Covid-19.

 

Conforme apontado pelo estudo, a correlação entre obesidade e hipertensão

intracraniana já era conhecida no campo, exemplificada pela hipertensão intracraniana

idiopática, também conhecida como pseudotumor cerebral, da qual entre 90% e 95%
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dos portadores são obesos. As causas têm sido atribuídas a diversos fatores
ligados à obesidade, como perturbações na circulação de fluido cerebroespinhal,

compressão de órgãos no tórax e abdômen e mesmo apneia do sono.

"A oxigenação pobre do sangue durante o sono, por

causa da hipoventilação, provoca também um

transtorno circulatório que pode fazer com que o

volume sanguíneo cerebral seja maior do que o

habitual: esse também é um mecanismo indireto que se

pensa estar relacionado ao aumento da pressão

intracraniana na obesidade", afirma Sérgio Brasil,

pesquisador pós-doutoral da divisão de neurocirurgia do

HC/USP, que liderou a pesquisa.

Acompanhamento e monitorização com métodos invasivos e
não invasivos
 

Os casos foram acompanhados a partir de Doppler transcraniano para analisar a

hemodinâmica encefálica, a dinâmica do fluxo sanguíneo no cérebro, e por um sensor
não invasivo para monitoramento da forma do pulso da pressão intracraniana (PIC), o

que permite caracterizar a complacência intracraniana, a capacidade do crânio em

regular sua pressão interna. Foram realizadas duas medições de ambos os fatores: a

primeira durante os três primeiros dias a partir da intubação e a segunda também em

um período de 72 horas após a retirada da ventilação mecânica ou realização de

traqueostomia.

 

A pesquisa identificou que 78% (18) dos pacientes obesos apresentavam
complacência intracraniana comprometida, contra 48% (13) dos pacientes não

obesos. Além disso, 69% das pessoas obesas faleceram ou não puderam passar da

ventilação mecânica para a ventilação espontânea, contra 44% dos casos de pessoas

não obesas. Diversas alterações da circulação cerebral foram observadas, sendo

estas junto às alterações da complacência intracraniana associadas a quadros mais

graves de Covid-19.

Probabilidade estimada de comprometimento da complacência intracraniana (adaptado
do artigo)

O estudo identificou, ainda, que pacientes mais idosos também apresentavam maior

risco de comprometimento da complacência intracraniana. Conforme aponta Sérgio

Brasil:

 

"Os pacientes mais idosos com obesidade apresentaram maior chance
de transtornos de complacência, o que também fortalece nossa
suspeita de que em idade avançada existe também uma dificuldade
maior no trânsito de líquor, o fluido cerebroespinhal".

 

 

 

 

 

 



O artigo "Obesity and its implications on cerebral circulation and intracranial compliance

in severe COVID‐19", que apresenta os resultados da investigação, foi publicado em 20

de maio de 2021 no periódico Obesity Science and Practice e pode ser acessado pelo

DOI: 10.1002/osp4.534.

Cirurgião escocês é um dos autores da doutrina Monro-

Kellie, hipótese científica relativa à pressão

intracraniana (PIC) humana, enunciada em 1783 e

revista somente no século 21

PERFIL
George Kellie
 

Nascido em Leith, porto marítimo de Edimburgo (Escócia), George Kellie (1770-1829)

seguiu os passos do pai, médico, depois de um aprendizado de cinco anos com o

cirurgião James Arrott. Aos 20 anos, ingressou na Marinha Britânica como cirurgião
e publicou seus primeiros artigos científicos, na forma de cartas endereçadas a seu

pai. Em um desses registros, relatou os efeitos da compressão do braço por um

torniquete aplicado em si próprio.

 

Em 1796, Kellie descreveu para os Anais de Medicina a anatomia do tubarão e, no ano

seguinte, retomou as observações sobre a compressão do torniquete. Em 1802,

retomou atividades como médico em Leith, mantendo, porém, seus vínculos militares, o

que lhe rendeu uma nomeação de cirurgião dos voluntários do Royal Leith.

 

Estudos práticos do cérebro de humanos e animais após a
morte
 

Depois de publicar artigos nas áreas de medicina e cirurgia, Kellie foi convidado por
magistrados locais para tentar explicar a causa da morte de dois indivíduos
encontrados deitados de lado após uma tempestade. No relatório da autópsia, destacou

o fato das veias das meninges e da superfície do cérebro dos corpos estarem entupidas

e das artérias associadas estarem relativamente sem sangue, enquanto o cérebro deles

estava normal. Para ele, a causa mortis dos indivíduos foi a exposição, resultado de um

quadro progressivo ligado à circulação cerebral desordenada, iniciado com fadiga,

passando depois por sonolência, coma e morte.

Kellie prosseguiu em seus estudos com uma série de experiências com animais.
Nelas estudou a circulação cerebral de ovelhas e de cães imediatamente após a
morte induzida e a exsanguinação (retirada do sangue do corpo ou de um órgão). Em

muitos casos, notou que enquanto havia irrigação sanguínea nos tecidos externos ao

crânio, o cérebro não era afetado, ocorrendo retenção do volume de sangue – ao

mesmo tempo, onde o volume sanguíneo circulante estava esgotado, o volume

circulante dentro do crânio permanecia constante.

 

Doutrina Monro-Kellie — um dos mais importantes legados
sobre a PIC
 

A Doutrina Monro-Kellie, hipótese científica relativa à pressão intracraniana (PIC)

humana, é o mais importante legado de Kellie. Seus estudos com a circulação
cerebral o levaram a dividir sua autoria com seu mestre e preceptor em anatomia
Alexander Monro Secundus. A hipótese científica foi enunciada em 1783 e revisada

somente em meados do século 21.

 

Segundo tal Doutrina, o cérebro de um adulto é hermeticamente fechado e
incompressível, isto é, ocupa completamente uma caixa craniana e não pode ser
expandido. Além disso, a doutrina Monro-Kellie sugere que o cérebro mantém

equilíbrio de volume constante – assim, qualquer aumento na massa no constituinte

craniano, formado por sangue (10%), líquor (10%) e tecido cerebral (80%), é

compensado por uma diminuição no volume de outro.
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Desdobramentos e descobertas a partir de pesquisas sobre o
cérebro
 

Monro convidou Kellie para examinar cérebros de criminosos executados e enviou-lhe

descrições de descobertas. Nesse processo, Kellie destacou o trabalho do também

médico John Abercrombie. Este, em 1828, lançou o livro “As Pesquisas Patológicas e
Práticas sobre Doenças do Cérebro e da Medula Espinhal”, considerado um
divisor de águas na neuropatologia. Esta obra ligou as teorias de Monro e Kellie,

deu-lhes crédito pela hipótese científica, consolidando a Doutrina Monro-Kellie.

Em vida, Kellie obteve reconhecimento por seu trabalho, sendo eleito membro da
Royal Society de Edimburgo em 1823 e nomeado presidente da Medico-Chirurgical
Society de Edimburgo em 1827. Foi sucedido nesse cargo por John Abercrombie.

Kellie morreu após um desmaio, em 1829, enquanto voltava para casa depois de

atender um paciente.
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produzidas pela Editora Casa da Árvore.

 

Conteúdo disponível para reprodução por veículos de imprensa e divulgação científica.

 

Para entrar em contato com a nossa comunicação escreva para imprensa@brain4.care.

© 2021 brain4care

 

 

 

 

 

 

Visualizar no navegador
 

 

Se você não deseja mais receber os nossos e-mails, cancele sua inscrição aqui.
 

 

 

 

https://6ptts.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/zom5TxcWpWw2fr7mXx-_9Pxg8hph0OCTzLjzoJSp4IfXnxTur7S1w4eMWcLdAdBDPnxZsOTKXcqRAo1EV5mVB6iu2vkWBNFyISjmnL54prMhKeoq4DSq39gnD9eSX1vwEfKb3DCCcj5PT8mEF_vLQ-Sipjhu5W5D-nkByw
https://6ptts.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/3tREd-ZwLP2sheYAwtWMFUUxECxtUkKLel8hB8iw4zjt_wx571NtOAvp4IWjNCyp47nFoYWW2ZtwCIIttsGm-S0Qmjw9B1worivGfFzBA2MiAKbEDjbs3_lzt9bOXf_yRwxp_khVVGaJ_6dzn-HOIatbbs4M12S0zBz5Z-Hf_0dwoYzsgojmDZqfN0uzbpo
mailto:imprensa@brain4.care
https://6ptts.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/LTJ_vYzLup6dRiG4PX_03M3bPP1bbFDMjBQEiTISfTSMCCpuWxw84Rzt4heWYn5SmK0Hl_wTOiBbE1nvopPtBcDr4v9V501NVWY4k-VMWP20cuSfzAtjJzMUO0yLcRLQ9rmAkmOIn3TYAbroZ1v0f9oq50bfI_v1wT5dk4eZGIbyAXupYRC3MlmvF2cohBpptWiqBg
https://6ptts.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/e1dE6SX2tZVEvs_dTb4RfR4ynmZUh1TQWjWPTB-jAY0qnGdg5DcJnffC3aYZNXTWCLvSscb-olaYEgH314pnS4Rtq8F9vaUSr0y-hMSCerX8ye_Oc0hYsmbprdSjD_lrgUxn5htRHgDCyhdVxQM1Sn6eJOa5pBjPM3FwDLJrEUoRexV6Lc-jVJ9jywjP6oao0MhLeoLkUo5JiymbRJcMkBB41fl_N2uMeg
https://6ptts.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/-9YdWu_QOzzresdtShlo9OPAMt2wdVavsZogWxsaMqY5yEXO8XyhIXswYZn86Hnb5OagSMfE0MmNyfEROQEJ75ixe3NxH-3ZSTsXDR1VQ5_JIvnGBeyYkWihBYY8MINEwEd8NzLHKlheO7PwS9kqZdgRbDiH1hvlesBxp-tyFCOMvj0BUYOyhdWA1uRwDTk
https://6ptts.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/vZMQGZwQCPWUSdN3JPdZ-TYEXQ8oY8LlIezuWnESvN_wxtpCAjHKgWVYLyyqI_qWGGw1ezZrHkyNoob7QnHMpg3T4oFDHQQJTQ-nTr1S45xX9FzoUJodckLrdx2YsaNkwz_2HflBLGS_IBvEmfN_xrgfw9V9gTEAxCGMt8K0Xs4NO4R0Ryx41HL3PebuZEJBCgYsDR0q_DU1XxHLml-KVeizAA
https://6ptts.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/m4IyPPo5cTi1at5gGSKotzEYbMI9nwaDLYk70aWwPdLu-jQPfSQwH1soWIpdd-NPG0VI1iWeA4Xn1ntMKvOZv6COSAARJhW0J1H1q2b2i20
https://6ptts.r.ah.d.sendibm4.com/mk/un/v2/YBukOUu9-NMAfR8bqwfTzU2CnLwGSA5ken0ub6sGbGbq_roRIoxZx8NWc93nuQ04l8BUdSJUbwkabturugCOpnOH6p9-3NeCWV3UJj0a_2yltY3gGlR_HLcuWNqxg27bvXVy5mtbjkp3UkKLDvs-QPq--prav0ypkgJx5yBRbLx7p4DCx4mRKg
https://6ptts.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/mVlZ6noL6sMabS0gWz5IENukBdCveyxH4HHY0R5Au0675ZKEsFQAh3pzwRfZJsrZfeG6TJZ1mlNFyBbHP7umpn9dDEotqmAJOQgO1uyUR06k_H5LhtTeH26eN87bkigLEEmDLZ_WS2uxnqJ5x1ugzO_6_UDejhh4VBpYCW4piPvQtJrVsDTztV3Kgw3Jm-jUJVh9tKV07tgMuSXX0ZJs5t-zKcMXuclGTeEXYToJMkg3DvjKffFVpNNXPdootw4qBgwNSivd-BV2Ct00jcBAcif1iFX0WRZqzAIXQ7BpveJo1iiQqw

