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RESUMO 

Gonçalves HAG. Ecocardiografia em Terapia Intensiva: Avaliação de treinamento 

voltado para intensivistas e emergencistas pediátricos [tese]. São Paulo: Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

Introdução: O exame ecocardiográfico direcionado realizado por médicos 

intensivistas e emergencistas pode ser uma ferramenta valiosa para a avaliação e 

manejo do estado hemodinâmico de crianças gravemente doentes. O objetivo do 

presente estudo foi avaliar o aprendizado de médicos pediatras de setores de 

emergência submetidos a um programa de treinamento teórico e prático 

supervisionado em ecocardiografia de emergência. Método: Treinamento com 

componente teórico e prático foi realizado por dois ecocardiografistas experientes e 

teve como alvo 16 médicos intensivistas/emergencistas pediátricos. O programa 

incluiu análises qualitativas de função do ventrículo esquerdo (VE) e ventrículo 

direito (VD), avaliação de derrame pericárdio/tamponamento cardíaco, regurgitação 

valvar e avaliação de variação respiratória de veia cava inferior através do índice de 

distensibilidade da veia cava inferior (dVCI), além de medidas objetivas de fração de 

ejeção (FE) e índice cardíaco (IC). As aulas práticas foram realizadas na unidade de 

terapia intensiva pediátrica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas e cada 

aluno realizou 24 exames direcionados de ecocardiograma durante o treinamento. Os 

alunos foram avaliados de forma prática, sendo os resultados dos exames realizados 

pelos alunos comparados com os exames realizados pelo ecocardiografista 

experiente. As avaliações ocorreram após 8, 16 e 24 exames práticos. Resultados: A 

taxa de concordância entre o aluno e ecocardiografista na análise subjetiva da função 

do VE foi de 81,3% na primeira avaliação, 96,9% na segunda avaliação e 100% na 

terceira avaliação (p < 0,001). Para o dVCI, observou-se uma concordância de 46,7% 

na primeira avaliação, 90,3% na segunda avaliação e 87,5% na terceira avaliação (p 

= 0,004). As médias das diferenças entre os alunos e ecocardiografista na medida de 

fração de ejeção e índice cardíaco foram 7% e 0,56 L/min/m
2
, respectivamente, após 



 

a terceira etapa do treinamento. Conclusões: O treinamento proposto demonstrou ser 

suficiente para capacitar os médicos pediatras na análise de função do VE de forma 

subjetiva e também para as medidas objetivas de dVCI, FE e IC. Este modelo de 

curso pode facilitar o desenho de outros treinamentos médicos em ecocardiografia de 

emergência e auxiliar na implementação destes cursos de forma isolada ou inserido 

em programas de residência médica, gerando melhoria nas habilidades técnicas dos 

médicos dos setores de emergência e desta forma culminando com melhor cuidado 

dos pacientes criticamente enfermos. 

Palavras-chave: Ecocardiografia. Unidades de terapia intensiva. Capacitação. 

Educação médica. Médicos. Pediatria. Crianças. Função ventricular. 

 



 

SUMMARY 

Gonçalves HAG. Focused cardiac ultrasound: a training course for pediatric 

intensivists and emergency physicians [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2014. 

Background: Focused echocardiographic examinations performed by intensivists 

and emergency room physicians can be a valuable tool for diagnosing and managing 

the hemodynamic status of critically ill children. The aim of this study was to 

evaluate the learning curve achieved using a theoretical and practical training 

program designed to enable pediatric intensivists and emergency physicians to 

conduct targeted echocardiograms. Methods: Theoretical and practical training 

sessions were conducted with 16 pediatric intensivist/emergency room physicians. 

The program included qualitative analyses of the left ventricular (LV) and right 

ventricular (RV) functions, evaluation of pericardial effusion/cardiac tamponade and 

valvular regurgitation and measurements of the distensibility index of the inferior 

vena cava (dIVC), ejection fraction (EF) and cardiac index (CI). The practical 

training sessions were conducted in the intensive care unit; each student performed 

24 echocardiograms. The students in training were evaluated in a practical manner, 

and the results were compared with the corresponding examinations performed by 

experienced echocardiographer. The evaluations occurred after 8, 16 and 24 practical 

examinations. Results: The concordance rates between the students and 

echocardiographers in the subjective analysis of the LV function were 81.3% at the 

first evaluation, 96.9% at the second evaluation and 100% at the third evaluation (p < 

0.001). For the dIVC, we observed a concordance of 46.7% at the first evaluation, 

90.3% at the second evaluation and 87.5% at the third evaluation (p=0.004). The 

means of the differences between the students’ and echocardiographers’ 

measurements of the EF and CI were 7% and 0.56 L/min/m
2
, respectively, after the 

third stage of training. Conclusions: The proposed training was demonstrated to be 

sufficient for enabling pediatric physicians to analyze subjective LV function and to 



 

measure dIVC, EF and CI. This training course should facilitate the design of other 

echocardiography training courses that could be implemented in medical residency 

programs to improve these physicians’ technical skills and the care of critically ill 

patients. 

Keywords: Echocardiography. Intensive care units. Training. Medical education. 

Physicians. Pediatrics. Children. Ventricular function. 
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Situações que levam à instabilidade hemodinâmica são frequentes em 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O choque séptico é a principal doença em 

Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) que cursa com instabilidade 

hemodinâmica e apresenta elevada mortalidade (entre 2%-10%), sendo esta 

intimamente associada à presença de hipovolemia severa e disfunção miocárdica 

(Oliveira, 2010, Dellinger et al., 2013). O paciente que apresenta alteração do estado 

hemodinâmico deve ter a função cardíaca e a condição volêmica prontamente 

avaliadas, sendo a monitorização hemodinâmica um ponto chave no cuidado do 

paciente gravemente enfermo (Pinsky, 2007; Ramsingh et al., 2013). 

A monitorização hemodinâmica pode ser estabelecida através de métodos 

invasivos e não invasivos (Vincent et al., 2011). O método invasivo mais conhecido 

e difundido é o Cateter de Artéria Pulmonar (CAP) com medida de débito cardíaco 

por termodiluição (cateter de Swan-Ganz) que, desde seu desenvolvimento em 1970, 

se tornou parte central do manejo de pacientes adultos instáveis hemodinamicamente 

em UTIs (Todres et al., 1979; Pollack et al., 1980; Yoshizato et al., 1989; Connors et 

al., 1996, Oliveira, 2010). 

No entanto, alguns estudos demonstraram que o uso do CAP para medida do 

débito cardíaco apresenta riscos e que os seus benefícios são questionáveis (Connors 

et al., 1996, Squara et al., 2002; Peters et al., 2003). Em 1996, Connors et al. 

publicaram resultado de estudo multicêntrico com inclusão de 5.735 pacientes em 
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unidades de cuidados intensivos, e concluíram que pacientes monitorizados com 

cateter de artéria pulmonar apresentavam maior taxa de mortalidade (Connors et al., 

1996). Em seguida, existiram outros estudos evidenciando que a interpretação 

incorreta dos dados fornecidos pelo CAP pode determinar aumento da morbidade e 

mortalidade (Squara et al., 2002; Peters et al., 2003). O uso de valores de pressão de 

enchimento (pressão capilar pulmonar e pressão venosa central) como indicadores da 

resposta à fluidoterapia tem pouca utilidade e diversos trabalhos demonstram 

correlação pobre entre estas medidas e a resposta individual do paciente à 

ressuscitação fluídica (Della Rocca et al. 2002; Kumar et al. 2004; Hofer et al., 

2005). Estes dados somados à dificuldade técnica e riscos da implantação do 

dispositivo na faixa etária pediátrica fazem com que o cateter de Swan-Ganz tenha 

uso muito restrito nesta população (Iberti et al., 1990; Pulmonary Artery Catheter 

Conference, 1997). 

Após 10 anos da publicação de Connors et al. (1996), ocorreu uma conferência 

sobre monitorização hemodinâmica da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, e o 

documento resultante, publicado em 2007, demonstrou a necessidade da incorporação 

de novas ideias e tecnologias menos invasivas no âmbito da monitorização 

hemodinâmica (Antonelli et al., 2007). Desta forma, a monitorização hemodinâmica 

vem sofrendo grande mudança na última década, com notável redução do uso do 

cateter de Swan-Ganz e grande incentivo ao uso de ferramentas não invasivas (Pinsky, 

2007). Publicação recente e de título bastante interessante descreve o obituário do 

cateter de artéria pulmonar e reflete o real desuso do CAP que está ocorrendo nas UTIs 

de todo o mundo e em todas as faixas etárias (Marik, 2013). 
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Para pacientes adultos foram desenvolvidos métodos não invasivos de medida 

do Débito Cardíaco (DC), seja através de capnografia com reinalação parcial de CO2 

(NiCO
®
), através de dispositivos baseados na análise da pressão de pulso (lithium 

indicator dilution calibration [LiDCO], FloTrac/Vigileo
®

 e PiCCO
®

) ou ainda 

através de Doppler contínuo obtido por ultrassom (Ultrasonic Cardiac Output 

Monitor - USCOM
®
) (Kotake et al., 2003; Tachibana et al., 2003; Rocco et al., 

2004; Gueret et al., 2006; Hamzaoui et al., 2008; Chong e Peyton, 2012).
 
Os 

principais dispositivos estão representados na Figura 1. 

 

Figura 1 - Principais dispositivos para medida minimamente invasiva de débito cardíaco: 

(A)Vigileo
®
; (B) LiDCO

®
; (C)PiCCO

®
 e (D) USCOM

®
 [Fonte: Imagens fornecidas 

pela Edwards Lifesciences, Lidco Limited, Pulsion Medical System e USCOM, 

respectivamente] 

Os métodos de análise da pressão de pulso apresentam uma série de 

limitações técnicas para serem utilizados em crianças, em especial no que diz 

respeito aos dados incertos sobre a complacência e resistência vascular destes 

pacientes, que são informações cruciais para o funcionamento destes dispositivos. 

Por este motivo, a medida do DC pela análise da pressão de pulso não é disponível 

na faixa etária pediátrica e não aparece como tecnologia promissora em pacientes 

pediátricos (Gazit e Cooper, 2011). 
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A medida de DC por reinalação de CO2 é um método que pode apenas ser 

utilizado em pacientes sob ventilação mecânica, com alterações pulmonares mínimas 

e parâmetros ventilatórios fixos e, mesmo neste grupo seleto de pacientes, os estudos 

mostram resultados ruins quando comparado com medidas de DC por termodiluição 

ou ecodopplercardiograma (Kotake et al., 2003; Tachibana et al., 2003; Rocco et al., 

2004; Gueret et al., 2006). 

O USCOM
®
 é um dispositivo que avalia o DC a beira leito através de medida 

de Doppler contínuo obtida por ultrassom. Consiste na colocação de um probe de 

ultrassom na região supraesternal, que capta a fluxo sanguíneo transaórtico e desta 

forma estima a Velocidade Integral Tempo (VTI) na via de saída do ventrículo 

esquerdo. A medida do diâmetro da aorta (que junto com o VTI são as variáveis 

necessárias para o cálculo do débito cardíaco) não é realizada, mas sim pré-

estabelecida a partir da estatura e sexo do paciente. Este método encontra-se 

disponível para todas as faixas etárias, inclusive para neonatos, porém os dados da 

literatura ainda são controversos a respeito da sua acurácia (Chong e Peyton, 2012). 

O ecocardiograma transtorácico vem ganhando crescente aceitação como 

ferramenta de monitorização hemodinâmica capaz de identificar causas 

potencialmente reversíveis de instabilidade hemodinâmica e rapidamente orientar a 

terapêutica (Vieillard-Baron et al., 2003; Vignon, 2005). O exame apresenta-se como 

um método não invasivo, isento de riscos ao paciente e com elevada especificidade e 

sensibilidade quando realizado por ecocardiografistas a beira leito. O progresso 

contínuo no desenvolvimento tecnológico permitiu a criação de pequenos aparelhos 

portáteis de ecocardiograma, de menor custo, operado por bateria e de mais fácil 

manuseio. Estes equipamentos já foram previamente validados para utilização a beira 
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do leito em situações de emergência, inclusive na população pediátrica, o que 

facilitou e difundiu o uso do ecocardiograma em UTIs (Spevack et al., 2003; Vignon 

et al., 2003; Dalla Pozza et al., 2010). 

Uma série de estudos demonstrou o efeito positivo da realização de 

ecocardiograma à beira do leito no manejo de pacientes criticamente enfermos, 

revelando mudança na conduta clínica em 30%-60% dos casos após a realização do 

exame (Heidenreich, 2000; Colreavy et al., 2002; Croft et al., 2006; Manasia et al., 

2005). Desta forma, os recentes consensos e revisões de especialistas a respeito de 

monitorização hemodinâmica já inserem o ecocardiograma a beira leito no arsenal de 

opções para monitorização do paciente gravemente doente (Vincent e De Backer, 2013). 

Na faixa etária pediátrica existem publicações que estabelecem o ecocardiograma 

transtorácico como o método de escolha para medida de débito cardíaco e avaliação de 

função cardíaca (Mellander et al., 1987; Mandelbaum-Iskem e Linderkamp, 1991) e 

uma recente revisão sobre monitorização hemodinâmica em pediatria enfatizou o papel 

do ecocardiograma transtorácico como crucial na monitorização hemodinâmica de 

crianças criticamente enfermas (Klugman et al., 2011). 

A limitação de dispositivos eficazes de monitorização hemodinâmica não 

invasiva, associada às crescentes publicações sobre o uso benéfico do 

ecocardiograma transtorácico a beira leito, a disponibilidade restrita de 

ecocardiografistas nas UTIs em tempo integral e a criação de aparelhos portáteis de 

fácil manuseio promoveram grande interesse nos médicos não ecocardiografistas 

(como emergencistas, intensivistas, cirurgiões e anestesistas) no aprendizado e 

capacitação para realização deste exame (DeCara et al., 2003, Vignon, 2007, 

Longjohn et al., 2011, Royse et al., 2012, Tanzola et al., 2013). 
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O interesse dos médicos não ecocardiografistas na realização do exame de 

ecocardiograma a beira do leito culminou com a execução deste exame pelos mais 

variados profissionais nos diversos setores do atendimento do paciente grave, de 

forma desordenada e não padronizada. Este fato gerou grande preocupação no meio 

médico e em especial nas Sociedades de Ecocardiografia, uma vez que o 

ecocardiograma é exame examinador dependente e que avaliações incorretas podem 

levar a interpretações e condutas equivocadas e desta forma gerar malefício ao 

paciente. Assim, algumas dúvidas rapidamente surgiram sobre este assunto. A 

primeira delas a respeito do conteúdo do exame de ecocardiograma a beira leito e 

quais seriam as análises ecocardiográficas pertinentes para serem avaliadas nas 

situações de emergência e a segunda, a respeito de como deve ser delineado um 

currículo para capacitar os médicos não ecocardiografistas na realização do 

ecocardiograma a beira leito (Beaulieu, 2007a e 2007b). 

Os questionamentos pontuados acima geraram algumas reuniões em congressos, 

artigos de revisão e consensos de especialistas sobre o assunto. Em 2009, o American 

College of Chest Physicians, em conjunto com La Société de Réanimation de Langue 

Française, definiu o conteúdo do exame de ecocardiograma realizado por médicos não 

ecocardiografistas em situações de emergência e o nomeou de Critical Care 

Echocardiography (CCE). Neste consenso o CCE foi dividido em dois grupos: básico e 

avançado. O CCE básico foi definido como aquele realizado de forma direcionada e 

objetiva, com intuito de responder um número limitado de questões clínicas. O 

conhecimento necessário para realização do CCE básico foi estabelecido naquela 

ocasião e consiste na análise de função ventricular, variação respiratória de veia cava 

inferior como marcador de volemia, avaliação de refluxos valvares graves e da presença 
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de derrame pericárdico/tamponamento cardíaco (Quadro 1). Por outro lado, o CCE 

avançado é exame mais detalhado, com avaliação minuciosa de disfunção valvar e 

endocardite infecciosa, realização de Doppler tecidual com avaliação de disfunção 

ventricular diastólica, além da realização do exame de ecocardiograma transesofágico 

em associação ao transtorácico (Mayo et al., 2009; Expert Round Table on 

Echocardiography in ICU, 2014). 

Quadro 1 - CCE nível básico - Definido pelo American College of Chest 

Physician (Mayo et al., 2009) 

Princípios da Ecocardiografia 

Função sistólica de VE e dilatação de VE 

Análise de disfunção segmentar de VE 

Função Sistólica de VD e dilatação de VD 

Avaliação de derrame pericárdico/tamponamento 

Variação respiratória e tamanho de veia cava inferior 

Regurgitação valvar grave pelo Doppler 

VE: ventrículo esquerdo; VD: ventrículo direito 

Em 2010, a American Society of Echocardiography e o American College of 

Emergency Physicians publicaram um consenso sobre ecocardiograma na 

emergência e definiram o conceito de Focused Cardiac Ultrasound (FOCUS) que, 

de forma semelhante ao CCE básico, trata-se de exame de ecocardiograma realizado 

de forma direcionada por médico não ecocardiografista, com o objetivo de avaliar a 

função cardíaca, volemia, presença de derrame pericárdico, auxiliar na 

pericardiocentese e também na colocação do fio de marcapasso transvenoso 

(Labovitz et al. 2010). Desde então, os termos CCE básico e FOCUS são utilizados 

na literatura como sinônimos e juntos definem o conteúdo a ser avaliado no exame 

de ecocardiograma direcionado de emergência. 
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Em outubro de 2011, uma mesa redonda realizada durante o 23°
 
Congresso 

Europeu de Medicina Intensiva contou com representantes das principais Sociedades 

de Terapia Intensiva onde debateram a respeito do papel da ultrassonografia e 

ecocardiografia para médicos não radiologistas/ecocardiografistas, abordando sobre 

o treinamento necessário para adquirir a competência em CCE/FOCUS. Nesta 

reunião concluiu-se, com 100% de concordância entre os especialistas, que a 

capacitação no exame de CCE básico deve fazer parte da formação de todo 

intensivista, que o programa teórico deve ser constituído por aulas expositivas, 

discussão de imagens e ter duração de pelo menos 10 horas. Foi ressaltada naquela 

ocasião a inexistência de consenso sobre o número de exames práticos necessários 

para o treinamento do médico intensivista (Cholley et al., 2011).
 
Mais recentemente, 

a Sociedade Americana de Ecocardiografia, em novo consenso publicado a respeito 

do FOCUS, sugeriu que o treinamento prático para capacitação de médicos não 

ecocardiografistas para realização do exame de ecocardiograma de emergência deve 

ser realizado em sua maior parte em seres humanos (ao invés de simuladores), em 

especial dentro de um ambiente hospitalar e em pacientes reais, na tentativa de 

reproduzir todas as dificuldades técnicas que ocorrerão na rotina prática destes 

médicos. Além disso, reforçou a dúvida a respeito da quantidade de exames práticos 

a serem realizados para tal capacitação (Spencer et al., 2013). 

As importantes sociedades médicas supracitadas definiram o conteúdo do 

exame de ecocardiograma de emergência a beira do leito e a dúvida sobre a melhor 

forma de desenvolver um currículo de treinamento para proporcionar ao médico não 

especialista o conhecimento e habilidade técnica para realização do exame foi tema 

de recentes pesquisas. 
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1.1 Ecocardiografia de Emergência 

1.1.1 Princípio físicos da ultrassonografia e da ecocardiografia 

Um som é caracterizado por vibrações (variação de pressão) no ar ou tecidos. O 

ser humano consegue ouvir sons na faixa de frequência que se estende de 20 Hz a 20.000 

Hz aproximadamente. Acima deste intervalo, os sinais são conhecidos como ultrassons e 

abaixo dele, infrassons (Figura 2). Para realização do exame de ecocardiograma, as 

frequências utilizadas pelo equipamento são muito acima das detectadas pelo ouvido 

humano, variando entre 1,5 MHz - 7,5 MHz (Noble e Nelson, 2011). 

 

Figura 2 - Espectro sonoro das diversas frequências de som [Fonte: Cavaleiro, 2006] 

As ondas de ultrassom apresentam algumas características físicas básicas: 

ciclo, frequência, amplitude, comprimento de onda e velocidade de propagação 

(Figura 3) (Noble e Nelson, 2011). 

- Ciclo: conjunto de uma compressão e uma rarefação. 

- Frequência (f): representa número de ciclos de ultrassom por segundo e 

sua unidade de medida é o Hertz, abreviado Hz. Uma frequência de um 

milhão de ciclos/segundo equivale a um mega-hertz (MHz). Quanto maior 

a frequência menor a penetração da onda do ultrassom e o oposto é 

verdadeiro, por este motivo, para realização do exame em pacientes 

pequenos utilizam-se frequências de ultrassom mais elevadas do que as 

utilizadas em adolescentes e adultos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Som
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infrassom
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- Amplitude: magnitude da onda - mudança em relação à linha de base. 

Medida em decibéis (dB). 

- Comprimento de onda (γ): distância entre duas ondas adjacentes, de pico a 

pico de onda (medida em mm). O comprimento de onda está intimamente 

relacionado com a profundidade de penetração da onda. Comprimentos de 

onda mais curtos penetram profundidades menores que comprimentos de 

ondas mais longos. 

 

Figura 3 - Características físicas das ondas de ultrassom. (A) Ciclo e frequência; (B) Amplitude 

[A] e (C) comprimento de onda [γ] [FONTE: Chenzbraun, 2009] 

- Velocidade de propagação: é a velocidade com que a onda se propaga em 

determinado meio e depende de características deste meio (densidade, 

propriedades elásticas e temperatura) sendo diferente para cada tecido do 

corpo humano (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Velocidade de propagação do ultrassom nos diversos tecidos 

Tecido Velocidade (m/s) 

Pulmão 600 

Gordura 1460 

Fígado 1555 

Sangue 1560 

Rim 1565 

Músculo 1600 

Osso 4080 

Fonte: Szejnfeld e Filho (1984) 

A imagem ecocardiográfica é gerada pela propriedade de cristais, localizados 

no transdutor do ecocardiograma, de transformar a oscilação mecânica (som) em 

variação elétrica. Este fenômeno é chamado de efeito piezoelétrico. As ondas de 

ultrassom interagem com os tecidos de quatro maneiras distintas: reflexão, dispersão, 

refração e atenuação. O resultado desta interação é captado pelo transdutor (cristal 

piezoelétrico) e de acordo com sua intensidade, velocidade e duração é transformado 

em imagem ultrassonográfica/ecocardiográfica (Otto, 2009). 

- Reflexão é a base da imagem ultrassonográfica. Ela representa o feixe de 

onda que retorna após o contato com o novo meio e é maior quanto mais 

perpendicular o feixe de ultrassom for da interface (Figura 4). O feixe de onda 

refletido é captado pelo transdutor e gera a imagem ultrassonográfica. 

- Refração é desvio da onda após atravessar o meio (Figura 4). 

 

Figura 4 - Reflexão e refração 
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- Dispersão ocorre após contato do som com pequenas estruturas, como as 

hemácias e consiste em dispersão da energia em todas as direções, de tal 

forma que apenas uma pequena quantidade do sinal disperso atinge o 

cristal do transdutor. A dispersão do ultrassom através das hemácias em 

movimento é a base utilizada para gerar sinais de Doppler. 

- Atenuação é a perda da força do sinal de ultrassom na medida em que 

interage com os tecidos. Os tecidos possuem diferentes coeficientes de 

atenuação. 

1.1.2 Equipamentos de ecocardiograma 

Os equipamentos de ecocardiograma são tradicionalmente grandes, pesados 

(acima de 100 kg), de difícil manipulação e de elevado custo (entre U$ 200.000 e U$ 

400.000) o que limita o seu uso para realização de exames a beira no leito em 

unidades de terapia intensiva e emergência (Kimura e DeMaria, 2005). 

Nos últimos 20 anos, os equipamentos de ultrassonografia/ecocardiografia 

sofreram avanços tecnológicos que permitiram a idealização de aparelhos portáteis, 

leves e de mais fácil manipulação. O ideal de um equipamento portátil de 

ecocardiografia foi concretizado, em 1978, por Roelandt et al., responsável por 

introduzir o primeiro equipamento portátil de ecocardiograma na prática clínica 

(Minivisor, Organon Teknika). Esta experiência fez com que o potencial impacto 

clínico do uso do ecocardiograma portátil fosse reconhecido e incentivou a indústria 

a criar diversos equipamentos portáteis de ecocardiograma. 

Desta forma, foi desenvolvida uma grande gama de modelos de equipamentos 

portáteis, que pesam em torno de 3 kg, possuem o tamanho de um notebook e variam 
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de custo (entre U$ 20.000 a U$ 80.000) e de qualidade de acordo com fabricante e 

modelo, mas de uma forma geral realizam imagem pelos modos M, bidimensional e 

Doppler e possuem resolução adequada o suficiente para avaliação ecocardiográfica 

a beira leito, sendo seu uso com esta finalidade já validado em diversos estudos 

(Kimura e DeMaria, 2005; Dalen et al., 2013)
 
(Figura 5, Quadro 3). 

 

Figura 5 - Modelos de equipamentos de ecocardiograma. (A) Plataforma tradicional de 

ecocardiograma; (B) Equipamento portátil utilizado para exames a beira leito; (C) 

equipamento de “bolso” para avaliações rápidas [FONTE: Imagens fornecidas pela 

GE Healthcare] 

Quadro 3 - Equipamentos de ecocardiograma portáteis – opções de modelos 

disponíveis com as modalidades ecocardiográficas e peso. 2D - 

bidimensional; M - Modo M; DC - Doppler a cores; DE - Doppler 

espectral (pulsado e contínuo) 

Modelo (Fabricante) Modo Peso (kg) 

Tringa 50S (Esaote) 2D/M 1,0 

Ilook 15 (Sonosite) 2D 1,5 

SonoHeart Elite (Sonosite) 2D/M/DC/DE 2,5 

Optigo (Philips Technologies) 2D/DC 3,0 

Terason 2000 (Teratech) 2D/M/DC/DE 3,5 

MicroMaxx (Sonosite) 2D/M/DC/DE 3,5 

M-Turbo (Sonosite) 2D/M/DC/DE 3,5 

Vivid (GE Healthcare) 2D/M/DC/DE 4,5 

FONTE: Adaptado de Kimura e DeMaria (2005) 



INTRODUÇÃO - 15 

 

Nos últimos cinco anos vêm sendo desenvolvidos equipamentos ecocardiográficos 

ainda menores, chamados de pocket ultrassom ou ainda de “ecocardioscópio” em 

analogia ao estetoscópio, equipamento consagrado na medicina para propedêutica 

cardíaca. Estes equipamentos pesam menos de 0,5 kg e foram idealizados para permitir 

ao médico ter o aparelho sempre disponível, podendo ser utilizado de forma rápida 

com a finalidade de complementar o exame físico habitualmente realizado. A 

qualidade da imagem destes equipamentos está sendo avaliada em alguns estudos, mas 

algumas publicações já reforçam a boa qualidade da imagem e utilidade prática (De 

Backer e Fagnoul, 2012; Bials et al., 2012) (Figura 5). 

1.1.3 Modalidades de imagem ecocardiográficas 

Três modos ecocardiográficos são utilizados rotineiramente na prática clínica: 

modo bidimensional, modo M (Motion) e o Doppler (nas suas três modalidades - 

contínuo, pulsado e cores) (Perera et al., 2014). 

O modo bidimensional fornece uma fotografia no tempo de diversos cortes do 

coração, a depender da posição no tórax em que o transdutor é posicionado. O sinal 

de ultrassom sai do transdutor e faz uma varredura de toda uma área triangular 

imediatamente abaixo do mesmo. Estas imagens são produzidas de forma rápida e 

sequencial na tela do equipamento, gerando uma imagem contínua e em tempo real 

do coração, com suas câmaras, vasos e válvulas (Otto, 2009, Perera et al., 2014) 

(Figura 6). 
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Figura 6 - Imagem pelo modo bidimensional. AD - Átrio D; AE - Átrio E; VD - Ventrículo D e 

VE - Ventrículo E. A seta indica o local onde o transdutor esta posicionado, emitindo 

e captando o sinal do ultrassom. As linhas brancas demonstram a área triangular 

abaixo do transdutor que recebem os feixes ultrassonográficos 

O modo M é produzido através da transmissão e recepção do sinal de 

ultrassom em uma única linha, o que proporciona maior sensibilidade (maior que o 

modo bidimensional) para análise de estruturas em movimento naquela linha 

específica (ex: abertura e fechamento valvar e movimentação da parede ventricular) 

(Otto, 2009, Perera et al., 2014) (Figura 7). 

 

Figura 7 - Imagem do Modo M (abaixo) na qual apenas a linha definida na imagem 

bidimensional (acima) é avaliada ao longo do tempo 
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O efeito Doppler, descrito pelo físico austríaco Johann Doppler, é uma 

característica observada nas ondas que são dispersas por um objeto que está em 

movimento. Na ecocardiografia, o objeto que está em movimento e promove a 

dispersão das ondas sonoras emitidas pelo transdutor é a hemácia. Através do 

movimento das hemácias pode ser registrado o sinal do Doppler, que pode ser 

analisado a partir de três modalidades: o Doppler pulsado, o Doppler contínuo e o 

Doppler colorido (Otto, 2009, Perera et al., 2014). 

O Doppler pulsado analisa a velocidade do fluxo sanguíneo em um 

determinado ponto específico do coração, com um espectro de velocidade limitado 

(Figura 8A). O Doppler contínuo analisa o somatório das velocidades de todos os 

fluxos em uma determinada faixa do coração onde é posicionado o cursor, e permite 

registrar o fluxo em altas velocidades. O Doppler colorido ou Mapeamento de fluxo 

a cores analisa o fluxo sanguíneo e suas direções e as cores determinam a direção do 

fluxo de sangue dentro das cavidades cardíacas, definindo se o fluxo se aproxima 

(cor vermelha) ou se afasta (cor azul) do transdutor (Chenzbraun, 2009, Perera et al., 

2014) (Figura 8B). 

  

Figura 8 - (A) Doppler pulsado na via de saída do ventrículo esquerdo; (B) Doppler colorido 

demonstrando refluxo de válvula tricúspide (cor azul representa fluxo de sangue se 

afastando do transdutor) 

B A 
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1.1.4 Janelas ecocardiográficas 

Existem posições padronizadas na parede torácica para a colocação do 

transdutor de ecocardiograma objetivando boa penetração do feixe de ultrassom até o 

coração sem alteração da condução do mesmo pelo pulmão e costelas. Estas posições 

são chamadas de janelas ecocardiográficas. Para a realização do ecocardiograma de 

emergência é preconizada a avaliação através de três janelas: paraesternal, apical e 

subcostal (Figura 9). Além da posição pré-estabelecida do transdutor em relação ao 

tórax do paciente existe também a padronização da posição direcional do transdutor 

de acordo com uma marca existente em um dos quatros lados do transdutor 

(Kaddoura, 2009, Perera et al, 2014) (Figuras 10, 11 e 12). 

 

Figura 9 - Janelas ecocardiográficas - Posição do probe do ultrassom no tórax. (A) Janela 

paraesternal; (B) Janela subcostal e (C) Janela apical [FONTE: Adaptado de 

Guimarães et al. (2004)] 

Janela paraesternal é composta por dois eixos, o longo e o curto. No 

paraesternal eixo longo o transdutor é colocado na região paraesternal esquerda, com 

a marca do transdutor voltada para o ombro direito do paciente, ao nível do terceiro e 

quinto espaços intercostais. Nesta posição se faz um corte longitudinal do coração 

permitindo a visualização do átrio esquerdo, valva mitral, ventrículo esquerdo e a via 

de saída do ventrículo esquerdo (Figura 10). Na janela paraesternal eixo curto o 
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transdutor é mantido na mesma localização do paraesternal eixo longo e rodado 90° 

no sentido horário para que a marca do probe fique voltada para o ombro esquerdo 

do paciente. Desta forma, realiza-se um corte transversal de ventrículo esquerdo e 

direito e mudando-se a angulação do transdutor é possível realizar este corte em 

diferentes alturas: ao nível da mitral, ao nível dos músculos papilares e ao nível do 

ápice cardíaco (Figura 11) (Kaddoura, 2009, Otto, 2009). 

 

Figura 10 - Janela paraesternal eixo longo. (A) Posicionamento do transdutor 

longitudinalmente ao coração, com a marca do transdutor [○] voltada para o 

ombro D, na altura do 3ºao 5º espaços intercostais; (B) Imagem anatômica e (C) 

Imagem ecocardiográfica da imagem obtida no paraesternal eixo longo. Átrio 

esquerdo [AE], ventrículo esquerdo [VE], aorta [Ao] e ventrículo direito acima 

[VD] [FONTE: Imagens C adaptada de Solomon (2009)] 

 

Figura 11 - Janela paraesternal eixo curto - A - transdutor com marca (○) orientada para 

ombro esquerdo do paciente fazendo um corte transversal na altura dos 

ventrículos; B- imagem anatômica de ambos os ventrículos cortados 

transversalmente ao nível dos músculos papilares e C – imagem ecocardiográfica. 

VD: ventrículo direito, VE: ventrículo esquerdo [FONTE: Imagem C adaptada de 

Solomon (2009)] 
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Na janela apical realizam-se duas importantes imagens ecocardiográficas, as 

imagens de 4-câmaras e 5-câmaras cardíacas. Para janela apical 4-câmaras o 

transdutor é posicionado no ápice cardíaco, com a marca voltada para o lado 

esquerdo do paciente e o feixe do ultrassom direcionado ao ombro direito do 

paciente. Permite um corte longitudinal para visualização dos dois átrios e dos dois 

ventrículos (Figura 12) (Kaddoura, 2009, Otto, 2009). 

 

Figura 12 - Janela apical 4-câmaras. (A) posicionamento do transdutor no ápice cardíaco com 

a marca voltada para o lado esquerdo do paciente [○]; (B) imagem anatômica das 

4-câmaras cardíacas e (C) imagem ecocardiográfica. AD: átrio direito, AE: átrio 

esquerdo, BM: banda moderadora, VD: ventrículo direito, VE: ventrículo 

esquerdo [FONTE: Imagem C adaptada de Solomon (2009)] 

Ainda na janela apical, alterando-se a angulação do transdutor para baixo, 

tornando o feixe de ultrassom mais superficial, obtêm-se a imagem da aorta saindo 

do ventrículo esquerdo, que juntamente com os dois átrios e dois ventrículos forma a 

chamada imagem apical 5-câmaras (Figura 13) (Kaddoura, 2009, Otto, 2009). 
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Figura 13 - Janela apical 5-câmaras. AD: átrio direito, AE: átrio esquerdo, Ao: aorta, IVS: 

septo interventricular, VD: ventrículo direito, VE: ventrículo esquerdo. [FONTE: 

Imagem adaptada da Associación Espanõla de Imagen Cardíaca 

(http://www.ecocardio.com/rincon_tecnico/apical_5_camaras.asp)]. 

A terceira janela ecocardiográfica obtida no ecocardiograma de emergência é 

a janela subcostal. Ela se divide em subcostal 4-câmaras e subcostal veia cava 

inferior. Em ambas o transdutor é colocado abaixo do apêndice xifoide. Sendo que a 

marca do transdutor deve ser posicionada para esquerda do paciente para obtenção da 

imagem das 4-câmaras cardíacas, e posteriormente o transdutor é rodado 90° em 

sentido anti-horário para posicionamento de sua marca em direção à cabeça do 

paciente, proporcionando a visualização longitudinal da veia cava inferior (Figura 

14) (Kaddoura, 2009, Otto, 2009). 

 

Figura 14 - Janela subcostal. (A) transdutor posicionado abaixo do apêndice xifoide com a 

marca para o lado esquerdo do paciente [○] para obtenção do subcostal 4-

câmaras; (B) imagem das 4-câmaras cardíacas pela janela subcostal e (C) imagem 

longitudinal da veia cava inferior [VCI] obtida quando se direciona a marca do 

transdutor para direção cefálica do paciente. AD: átrio direito, AE: átrio 

esquerdo, VD: ventrículo direito, VH: veia hepática, VE: ventrículo esquerdo. 

[FONTE: Imagens B e C adaptadas de Solomon (2009)] 
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1.1.5 Avaliações ecocardiográficas 

As principais avaliações ecocardiográficas pertinentes ao ecocardiograma 

básico de emergência são: 

- Avaliação da função sistólica de ventrículo esquerdo; 

- Avaliação da volemia/resposta a ressuscitação volêmica; e, 

- Análise de derrame pericárdico/tamponamento cardíaco. 

A função sistólica de ventrículo esquerdo pode ser realizada de forma 

subjetiva ou por meio de medidas objetivas. 

Subjetiva: a análise da função sistólica de ventrículo esquerdo de forma 

subjetiva consiste na impressão visual do examinador a respeito da função contrátil 

do miocárdio. Apesar de estar sujeita a variações intra e inter-observador, existem 

estudos demonstrando que a avaliação subjetiva da função de VE tem correlação 

linear com o método padrão ouro (ventriculografia) (Van Royen et al., 1996)
 
e com 

outros métodos objetivos consagrados de medida de FE (Gudmundsson et al., 2005). 

É o método que atualmente mais vem sendo utilizado nos treinamentos de médicos 

não ecocardiografistas para realização do exame em situações de emergência (Unluer 

et al., 2014). A função de VE pode subjetivamente ser classificada em normal ou 

deprimida de grau leve, moderado ou grave. 

Objetiva: consiste na medida de fração de ejeção do ventrículo esquerdo e 

medida de débito/índice cardíaco. 

A fração de ejeção (FE) do VE pode ser realizada através do modo M ou do 

modo bidimensional. O cálculo da FE pelo modo M é o mais utilizado na prática 

clínica e consiste na medida dos diâmetros sistólico e diastólico de ventrículo 

esquerdo na janela paraesternal eixo longo ou curto, sendo que a divisão da diferença 
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destes diâmetros (diâmetro diastólico – diâmetro sistólico) pelo diâmetro diastólico 

de VE correspondente a Fração de Encurtamento (ΔD%). Para o cálculo da fração de 

ejeção parte-se do pressuposto que o ventrículo possui um formato cilíndrico e 

utiliza-se no lugar dos diâmetros a diferença entre os volumes sistólicos e diastólicos 

de VE, que são calculados, e não medidos, elevando-se ao cubo os valores dos 

diâmetros (volume = diâmetro
3
) e por este motivo recebe o nome de método do cubo 

(Schiller et al., 1989). 

 

Figura 15 - Cálculo da fração de ejeção do ventrículo esquerdo pelo Modo M, método do cubo, 

pela janela paraesternal eixo longo. DDVE: diâmetro diastólico do VE; DSVE: 

diâmetro sistólico do VE; VDVE: volume diastólico do VE; VSVE: volume sistólico 

do VE [FONTE: Adaptado de Otto (2009) 

O cálculo da FE pelo modo bidimensional (método de Simpson) requer o 

traçado manual de toda a borda endocárdica na sístole e na diástole, sendo 

indispensável uma adequada qualidade de imagem para sua mensuração e ainda 

assim é mais sujeito a imprecisão na medida. Por este motivo não é método 

preconizado para médicos não ecocardiografistas. 
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O débito cardíaco é estimado através da medida do volume sistólico do VE 

multiplicado pela frequência cardíaca. O volume sistólico, ou seja, volume ejetado a 

cada sístole através da aorta é calculado através do produto da medida do diâmetro da 

raiz da aorta (DVSVE – diâmetro da via de saída de ventrículo esquerdo) e da integral 

da velocidade-tempo do fluxo sanguíneo pela aorta (Calafiore e Stewart, 1990). A 

avaliação do DVSVE é realizada no plano paraesternal eixo longo e a do VTI aórtico 

no plano apical 5-câmaras. O DVSVE é medido na raiz da aorta, no local de inserção 

das cúspides da válvula aórtica, durante a mesossístole. O VTI é calculado através da 

curva de Doppler pulsado do fluxo ejetado pela aorta (Figura 16). 

 

Figura 16 - Cálculo do débito cardíaco: medida do diâmetro da via de saída de VE (DVSVE) 

pelo paraesternal eixo longo e uso do Doppler pulsado para medida do VTI 

aórtico. DC - débito cardíaco; FC - frequência cardíaca; VS - volume sistólico; 

VTI: velocidade integral tempo aórtica [FONTE: Adaptado de Otto (2009)] 

A principal forma de avaliação de volemia através do ecocardiograma é 

realizada pela análise do diâmetro da veia cava inferior. Porém, a análise estática do 

diâmetro da VCI apresenta correlação ruim com a resposta individual do paciente à 

ressuscitação volêmica, em especial em pacientes pediátricos onde o diâmetro da 

VCI está relacionado a dados pondero-estaturais da criança (Haines et al., 2012). A 

variação respiratória do diâmetro da veia cava inferior é o método mais usado para 
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avaliar a resposta volêmica pelo ecocardiograma. O racional para seu uso é o de que 

quanto mais hipovolêmico o paciente se apresentar, maior será a repercussão da 

ventilação com pressão positiva no retorno venoso e consequentemente maior será a 

variação respiratória do diâmetro da VCI. Ecocardiograficamente consiste na análise 

da variação do diâmetro da VCI com a respiração (inspiração e expiração), pelo 

modo M e/ou bidimensional, através da janela subcostal. 

Existem diversos índices (fórmulas) descritos para avaliar a variação de VCI 

e tentar correlaciona-la com a responsividade aos fluidos do paciente. Em 2004, 

Feissel et al. avaliaram a relação entre variação respiratória de VCI e fluido 

responsividade de 39 pacientes com choque séptico em ventilação mecânica. Os 

autores descreveram um índice nomeado como índice de variação respiratória de 

VCI (∆DIVC) que pode ser calculado através da seguinte fórmula: diâmetro máximo 

de VCI – diâmetro mínimo de VCI/média dos diâmetros. Naquela ocasião, os autores 

demonstraram uma correlação linear entre o ∆DIVC e a capacidade do indivíduo de 

aumentar o débito cardíaco frente à infusão de volume, e encontraram como melhor 

ponto de corte para predizer fluido responsividade o ∆DIVC de 12%, com valor 

preditivo positivo de 93% e negativo de 92%. No mesmo ano, Barbier et al. 

publicaram um estudo com desenho bastante semelhante ao realizado por Feissel et 

al. (2004) e descreveram outro índice relacionado à variação respiratória da VCI, 

intitulado de índice de distensibilidade de VCI (dVCI), e calculado através da 

seguinte fórmula: índice distensibilidade de VCI (dVCI) = diâmetro máximo da VCI 

– diâmetro mínimo da VCI/diâmetro mínimo da VCI. Barbier et al. (2004) 

demonstraram forte correlação (r=0,9) entre dVCI e fluido responsividade quando 

“cutoff” de 18% foi utilizado. De forma similar ao ∆DIVC, o dVCI foi capaz de 
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discriminar, com sensibilidade e especificidade acima de 90%, os indivíduos 

volume-responsivos (dVCI maior que 18%) daqueles não volume-responsivos (dVCI 

menor de 18%). Desde então a variação respiratória de VCI vem sendo utilizado na 

prática clínica como ferramenta não invasiva capaz de predizer a resposta volêmica 

do paciente. É relevante o fato de que ambos os estudos foram realizados em 

pacientes sob ventilação mecânica, e que os dados a respeito do uso da variação 

respiratória de VCI em pacientes em respiração espontânea ainda são controversos, 

não podendo até o presente momento a avaliação da variação respiratória da VCI ser 

extrapolada para pacientes em respiração espontânea (Muller et al., 2012). Não 

existem trabalhos semelhantes na população pediátrica. 

O derrame pericárdico é reconhecido ecocardiograficamente como um espaço 

ecolucente adjacente as estruturas cardíacas. Pode ser visualizado tanto no plano 

paraesternal quanto no plano apical e subcostal. Usualmente são difusos e promovem 

clara separação entre os pericárdios parietal e visceral. O derrame é considerado pequeno 

quando a separação entre o coração e o pericárdio visceral é < 0,5 cm, moderado quando 

mede entre 0,5 cm e 2 cm e grande quando ultrapassa 2 cm (Otto, 2009). 

O tamponamento cardíaco é uma situação emergencial e sabidamente de 

diagnóstico clínico, porém depende invariavelmente da presença de derrame 

pericárdico para seu estabelecimento. A ocorrência de tamponamento não dependente 

do volume de líquido presente no saco pericárdico, mas sim da relação entre volume e 

tempo de instalação do DP, associado a uma maior ou menor complacência pericárdica 

(Tsang e Seward, 1999; Tsang et al., 2000). O tamponamento cardíaco ocorre quando 

a pressão pericárdica suplanta a pressão intracavitária, resultando em redução do 

enchimento cardíaco e consequentemente do débito cardíaco. Pode ser sugerido 
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ecocardiograficamente através de uma série de alterações fisiopatológicas que ocorrem 

em decorrência do aumento da pressão intrapericárdica e culminam com o sofrimento 

das câmaras cardíacas de paredes mais finas e menor pressão (átrio direito e ventrículo 

direito), gerando inversão de suas paredes durante seu período diastólico. Assim, são 

alterações ecocardiográficas sugestivas de tamponamento cardíaco: colapso (inversão 

da parede) diastólico do AD, colapso diastólico do VD e presença de dilatação da VCI 

sem variação respiratória da mesma (chamado de pletora de VCI) (Goodman et al., 

2012). O ecocardiograma a beira leito têm papel importante em identificar a presença 

do derrame pericárdico em caso de suspeita de tamponamento cardíaco e 

principalmente em funcionar como guia para realização da pericardiocentese, uma vez 

que as complicações da pericardiocentese guiada por ecocardiograma são muito 

reduzidas em relação ao procedimento realizado às cegas (Salem et al., 1999; 

Gudmundsson et al., 2005; Degirmencioglu et al., 2013). 

1.2 Treinamento de Médicos Não Ecocardiografistas - Revisão da Literatura 

Existem estudos demonstrando que curtos treinamentos realizados em 

pacientes de setores de emergência, com duração de até 12 horas, são suficientes para 

capacitar o médico não especialista a realizar algumas avaliações ecocardiográficas 

específicas em pacientes adultos (Randazzo et al., 2003; DeCara et al., 2003; 

Pershad et al., 2004; Manasia et al., 2005; Spurney et al., 2005; Vignon et al., 2007; 

Melamed et al., 2009; Vignon et al., 2011; Longjohn et al., 2011; Royse et al., 2012; 

Caronia et al., 2013; Tanzola et al. 2013). 
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Randazzo et al. (2003) realizaram treinamento de quatro médicos emergencistas 

através de três horas de aulas teóricas, discussão de imagens e cinco exames 

supervisionados em pacientes do setor de emergência. O treinamento enfatizou avaliação 

subjetiva de função de VE e estimativa de volemia através de variação respiratória do 

diâmetro de VCI. Os autores demonstraram elevada concordância na diferenciação de 

função de VE normal da função reduzida nos exames realizados pelos emergencistas em 

treinamento e pelos ecocardiografistas (92%), sendo a concordância em relação à 

avaliação de variação de VCI menos expressiva. 

Estudo realizado na Universidade de Chicago, por DeCara et al. (2003), 

procedeu ao treinamento de três residentes de clinica médica através de 20 horas de aulas 

didáticas e realização de 20 exames ecocardiográficos sob supervisão do 

ecocardiografista. Em seguida, 149 pacientes com exames agendados ambulatorialmente 

foram avaliados por um dos médicos em treinamento e em seguida por um dos três 

ecocardiografistas do setor. O treinamento em questão não foi focado para alterações 

ecocardiográficas pertinentes as situações de emergência, mas sim direcionado a 

diversas patologias cardiológicas como insuficiência/estenose valvares, hipertrofia e/ou 

dilatação de câmaras, presença de comunicações interatriais/interventriculares, disfunção 

segmentar contrátil e endocardite infecciosa. Os autores demonstraram que a 

sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo do exame foi 

semelhante quando realizado pelo ecocardiografista e pelo médico em treinamento. 

Manasia et al. (2005) analisaram a concordância da qualidade de imagem e de 

medidas ecocardiográficas relacionadas à volemia e função do ventrículo esquerdo 

entre ecocardiogramas realizados por seis intensivistas e por ecocardiografistas 

experientes no método. Os intensivistas foram submetidos a um treinamento teórico-



INTRODUÇÃO - 29 

 

prático, com duração de 10 horas, porém a composição do treinamento não foi 

especificada. Foram realizados exames em 90 pacientes e os resultados revelaram 

que os intensivistas obtiveram imagens ecocardiográficas satisfatórias em 94% dos 

casos e interpretação diagnóstica correta em 84% dos casos, com influência imediata 

da conduta terapêutica a ser seguida em 37% dos pacientes. Os autores concluíram 

que após breve treinamento os intensivistas foram capazes de obter imagens 

adequadas e avaliar corretamente a função ventricular esquerda e o estado volêmico 

de pacientes gravemente enfermos, e que essa análise alterou a conduta em 

significativa parte dos casos analisados. 

Em estudo publicado na Revista Chest, em 2009, Melamed et al. analisaram a 

concordância do resultado de exames ecocardiográficos realizados por quatro 

intensivistas após treinamento de seis horas (duas horas de treinamento teórico e 

quatro horas de treinamento prático) com aqueles realizados por ecocardiografistas. 

Foram avaliados 44 pacientes especificamente quanto à análise subjetiva de função 

ventricular esquerda e os resultados mostraram que os intensivistas foram capazes de 

diferenciar a função ventricular esquerda normal da alterada em 86% dos pacientes, 

com valor preditivo positivo de 89% e negativo de 85%, (p < 0,001). Quando 

avaliado o grau da disfunção ventricular esquerda em leve/moderada ou grave os 

intensivistas foram capazes de classificar corretamente 82% dos casos. 

De forma similar, Vignon et al. (2007) demonstraram que quatro médicos 

residentes após treinamento de oito horas (três horas de curso teórico e cinco horas 

de curso prático) foram capazes de diferenciar função ventricular esquerda normal de 

comprometida em 88% dos pacientes de UTI clínico-cirúrgica, tendo a interpretação 

do ecocardiografista experiente como referência. 
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Em 2011, Vignon et al. avaliaram pela primeira vez a capacitação de médicos 

não intensivistas no currículo proposto como CCE básico. A análise de regurgitação 

valvar não foi realizada por problemas com o método Doppler do equipamento. O 

estudo consistiu no treinamento de seis médicos não cardiologistas (cinco 

anestesistas e um pneumologista), por meio de quatro horas de aulas teóricas, duas 

horas de discussão de casos clínicos interativos e seis horas de aulas práticas, onde 

cada aluno realizou entre 10 a 12 exames práticos de treinamento. Em seguida, foram 

avaliados 201 pacientes pelos médicos recém-treinados e por intensivistas 

experientes em ecocardiografia e os resultados demonstraram que os intensivistas 

experientes realizaram o exame de forma mais rápida, com melhor obtenção da 

imagem e menor número de questões clínicas não resolvidas. Quando comparados os 

dados obtidos pelos alunos com os adquiridos pelos intensivistas experientes 

observou-se classificação incorreta na análise subjetiva da função ventricular 

esquerda em apenas 8% dos casos. Os alunos identificaram, de forma adequada, a 

presença de dilatação de veia cava inferior (k 0,79), mas subestimaram a sua variação 

respiratória (k 0,66). A presença de derrame pericárdico ocorreu de forma mais 

frequente nos exames realizados pelo intensivista experiente, porém os alunos foram 

capazes de detectar de forma correta os dois casos de tamponamento pericárdico. Os 

autores concluíram que o treinamento proposto foi adequado para capacitar o médico 

não ecocardiografista na realização do CCE básico. 

Em 2013, Caronia et al., treinaram sete médicos residentes através de cinco 

horas de aulas didáticas e três horas de exames práticos supervisionados (cinco 

exames práticos/residente) seguindo o conteúdo proposto como CCE básico, porém 

excluíram avaliações da veia cava inferior para estimativa de volemia e incluíram a 
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medida objetiva da fração de ejeção. Após o treinamento inicial foi realizado um 

total de 102 exames, sendo o número muito variado de exames ecocardiográficos 

realizados por cada residente (de cinco a 31 exames/residente) e o resultado destes 

exames foi comparado com o do ecocardiografista experiente. O estudo demonstrou 

boa correlação na avaliação realizada pelo médico residente para medida de fração 

de ejeção e identificação de derrame pericárdico, com concordância moderada para 

disfunção valvar e ruim para disfunção de ventrículo direito. Os autores discutem que 

seus resultados foram menos acurados quanto comparados ao estudo de Vignon et al. 

(2011) e sugere que o ocorrido seja atribuído ao fato do seu treinamento ter sido mais 

curto se comparado ao dos outros autores. 

Royse et al. (2012) treinaram 100 médicos através de apresentações 

multimídia e aulas práticas em voluntários saudáveis, sem a realização de exames em 

pacientes reais. A avaliação dos alunos foi realizada também através da análise de 

vídeos e demonstrou taxas de acerto dos alunos em 95% das questões sobre avaliação 

da volemia e 99% sobre análise da função ventricular esquerda. Recentemente, 

Tanzola et al. (2013) executaram o treinamento de 10 residentes de anestesiologia 

através de sessões teóricas e hands-on sessão usando indivíduos normais. O 

treinamento incluiu análises subjetivas de função de VD e VE, a avaliação de 

volemia e pericárdio e as avaliações dos alunos foram realizadas de forma teórica por 

meio de 50 perguntas e de múltipla escolha. Os resultados foram apresentados como 

positivos, com melhora na pontuação do pós-teste em relação ao pré-teste, mas não 

existiu nenhuma avaliação prática do aprendizado. O exame do paciente in loco na 

UTI apresenta dificuldades técnicas relacionadas com a captura de imagens 

ecocardiográficas, devido a fatores relacionados especificamente com pacientes 
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críticos, tais como presença de edemas, uso de ventilação mecânica, mobilidade 

reduzida com dificuldade no posicionamento do paciente para o exame, etc.; estas 

questões não foram consideradas nestes dois estudos acima mencionados. 

Na faixa etária pediátrica os dados são escassos. Spurney et al. (2005) 

demonstraram que, após uma hora de treinamento teórico e duas horas de 

treinamento prático a beira leito, intensivistas e médicos residentes em terapia 

intensiva pediátrica foram capazes de identificar corretamente a presença de derrame 

pericárdico em 91% dos 23 crianças avaliadas e classificar subjetivamente a função 

de ventrículo esquerdo de forma adequada em 96% delas. Os autores não 

discriminam o número de médicos treinados, assim como não forneceram detalhes a 

respeito do treinamento realizado. 

Estudo realizado por Pershad et al. (2004) avaliaram a acurácia e qualidade 

do exame realizado por ecocardiografista versus não ecocardiografista, sendo o 

último um único médico emergencista pediátrico com conhecimento prévio em 

ultrassonografia que foi treinado com três horas de aulas práticas, onde realizou 

cinco exames em pacientes aleatórios, além de oito horas de aulas teóricas. Este 

estudo avaliou 31 crianças e demonstrou diferença média na medida de fração de 

encurtamento de ventrículo esquerdo de 4,4%, quanto comparado o ecocardiografista 

com o médico em treinamento. Em relação ao diâmetro de veia cava inferior houve 

boa concordância entre os examinadores (r = 0,8), com diferença média de 0,068 

mm, não sendo esta diferença estatisticamente significante (p = 0,14). 

Longjohn et al. (2011) avaliaram o exame de ecocardiograma de emergência 

realizado por dois médicos emergencistas pediátricos, com conhecimento prévio de 

ultrassonografia abdominal (mais de 50 exames abdominais realizados), submetidos 
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a duas horas de treinamento teórico em ecocardiografia, 10 exames em voluntários 

saudáveis e cinco exames práticos em pacientes pediátricos e demonstraram boa 

concordância entre ecocardiografista e emergencista nas três variáveis avaliadas 

(derrame pericárdico, avaliação subjetiva da função de ventrículo esquerdo e 

colapsabilidade de veia cava inferior). 

Atualmente é aceito o conceito de que o médico não ecocardiografista pode 

ser capaz de realizar avaliações ecocardiográficas no paciente criticamente enfermo, 

com intuito de orientar e guiar a terapêutica de emergência. No entanto, os estudos 

sobre o assunto apresentam metodologia heterogênea, em especial no que diz 

respeito ao conhecimento prévio do aluno em ultrassonografia, ao tipo de paciente 

avaliado (voluntário saudável vs. paciente real), à duração do treinamento, ao número 

de exames práticos realizados, às janelas e variáveis ecocardiográficas avaliadas e 

presença/ausência de supervisão do especialista durante o treinamento, de tal forma 

que juntos são insuficientes para delinear um currículo de treinamento possível de ser 

inserido na capacitação e formação dos médicos não ecocardiografistas. 

 

 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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a) Avaliar a eficácia do treinamento teórico-prático para habilitar médicos 

intensivistas e emergencistas pediátricos na execução das análises ecocardiográficas 

propostas como nível básico de ecocardiografia de emergência pelo American 

College of Chest Physicians/ La Société de Réanimation de Langue Française. 

b) Avaliar a eficácia do treinamento teórico-prático de médicos intensivistas e 

emergencistas pediátricos para realização de medidas objetivas de função de 

ventrículo esquerdo (fração de ejeção e índice cardíaco). 

c) Avaliar a aquisição de conhecimento ao longo do treinamento e desta 

forma avaliar qual o número necessário de exames práticos supervisionados para a 

capacitação do médico emergencista e intensivista pediátrico na realização do nível 

básico de ecocardiografia de emergência e das medidas objetivas de função de 

ventrículo esquerdo. 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Seleção dos Participantes 

O treinamento foi ministrado por dois ecocardiografistas pediátricos experientes, 

graduados como nível avançado de competência de acordo com a Sociedade Americana 

de Ecocardiografia (Lai et al., 2006).  

Para o cálculo amostral utilizamos a variável índice cardíaco (pela relevância 

clínica) e com confiança de 95% e poder de 80%, esperando redução da diferença 

entre a medida do índice cardíaco realizada pelo aluno e pelo ecocardiografista de 

pelo menos 1L/min/m
2
, o cálculo revelou serem necessários 16 avaliações em cada 

uma das três etapas de avaliação. Baseado neste cálculo, optamos por realizar o 

treinamento de um total de 16 alunos, atingindo 16 avaliações totalmente 

independentes em cada uma das três etapas de avaliação. Participaram do treinamento 

dezesseis médicos emergencistas e/ou intensivistas pediátricos/neonatais. 

O grupo de indivíduos participantes do treinamento como aluno foi recrutado 

dentre os médicos assistentes das unidades de emergência, terapia intensiva pediátrica 

e terapia intensiva neonatal do Instituto da Criança. Foram considerados aptos os 

médicos assistentes vinculados a estes setores de emergência, que apresentassem 

interesse e disponibilidade para cumprimento do cronograma do treinamento 

integralmente e que não possuíssem nenhum conhecimento prévio em ultrassonografia 

e ecocardiografia. Vinte médicos preenchiam os critérios de seleção e por este motivo 

foi realizado sorteio para escolha dos dezesseis participantes finais. O grupo final de 16 
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alunos foi composto por 10 médicos pediatras intensivistas, dois emergencistas e 

quatro neonatologistas, sendo dois deles do sexo masculino e 14 do sexo feminino, 

com mediana de idade de 33 anos (28 a 50 anos). O tempo médio de formação médica 

dos participantes foi de 13 anos (seis a 26 anos) e dentre os 16 alunos, dois possuíam 

pós-graduação nível mestrado e um nível doutorado. Não existiu a participação de 

médicos residentes. Os médicos participantes assinaram termo de consentimento livre 

e esclarecido (Anexo A). 

3.2 Cronograma e Conteúdo do Treinamento 

O treinamento completo teve duração de seis meses, sendo subdividido em 

dois módulos, designados de módulo A e B, com duração de três meses/módulo. 

Cada módulo contou com participação de um ecocardiografista e oito alunos. O 

treinamento foi composto por aulas teóricas e aulas práticas (Figura 17). 

 

Figura 17 - Subgrupos A1, A2, B1 e B2 - Esquema de aulas teóricas, práticas e avaliações. 
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3.2.1 Treinamento teórico 

O curso teórico foi composto por 10 horas, com aulas expositivas, discussão 

de vídeos e casos clínicos e abordou todo o conteúdo necessário para realização das 

análises ecocardiográficas propostas (Quadro 4). 

Quadro 4 - Conteúdo do treinamento teórico 

1 - Princípios básicos da ultrassonografia/ecocardiografia 

2 - Manuseio do equipamento portátil 

3 - Anatomia cardíaca 

4- Obtenção das imagens ecocardiográficas 

5 - Doppler pulsado e mapeamento pelo Doppler a cores 

6 - Avaliação subjetiva de função de ventrículo esquerdo e medida de 

fração de encurtamento/ejeção 

7 - Avaliação subjetiva da função de ventrículo direito 

8- Avaliação de volemia - Índice de distensibilidade de veia cava inferior 

(dVCI). [dVCI = Dmáx - Dmin/Dmin] 

9 - Índice cardíaco - Medida de velocidade integral tempo da aorta e 

diâmetro da vida de saída de ventrículo esquerdo 

10 - Avaliação das valvas cardíacas e pericárdio 

3.2.2 Treinamento prático 

Os exames do treinamento prático, assim como os das avaliações, foram 

realizados na Unidade de Terapia Intensiva do Instituto da Criança do Hospital das 

Clínicas de São Paulo. O Instituto da Criança é hospital de nível de complexidade 

terciário, classificado como nível I pela Sociedade de Terapia Intensiva (Rosenberg e 

Moss, 2004) e sua Unidade de Terapia Intensiva dispõe de 18 leitos, com média de 

internação de 40 pacientes/mês e tempo médio de internação de sete dias. 

Aproximadamente 60% dos pacientes internados apresentam doenças crônicas, sendo 

comorbidades neurológicas, hepatológicas e oncológicas as mais frequentes. No 

momento da admissão, 40% dos pacientes apresentam-se com disfunção de múltiplos 
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órgãos e sistemas, sendo a taxa de utilização de ventilação mecânica próxima de 60% 

e do uso de drogas vasoativas acima de 30%, com mortalidade em torno de 10% 

(dados do censo interno referente aos anos de 2012-2013). 

Durante o treinamento prático foram realizados exames ecocardiográficos em 

crianças (de recém-nascidos de termo até adolescentes de 16 anos) que estivessem 

internadas na Unidade de Terapia Intensiva nas datas previamente estabelecidas 

(amostra não sequencial). Foi dada preferência para realização do exame em 

pacientes cuja causa de internação estivesse relacionada com instabilidade 

hemodinâmica. Foram excluídos pacientes com cardiopatia congênita e aqueles nas 

quais as janelas ecocardiográficas eram muito limitadas pela avaliação do 

ecocardiografista (quando o próprio ecocardiografista não era capaz de captar 

imagens ecocardiográficas de qualidade pela limitação da janela). O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição e consentimento livre e esclarecido foi 

obtido de todos os responsáveis legais (Anexos B e C). 

O treinamento prático, assim como o teórico, foi realizado em dois módulos 

semelhantes de oito alunos em cada módulo (módulo A e B). Para as aulas práticas 

os alunos foram ainda subdivididos em dois subgrupos em cada módulo (subgrupos 

A1, A2, B1 e B2, com a presença de quatro alunos em cada subgrupo) com o intuito 

de manter uma proporção entre ecocardiografista e aluno de 1:4. Cada subgrupo foi 

composto por 12 aulas práticas, com quatro horas de duração cada. As aulas práticas 

ocorreram com frequência semanal, e desta forma cada aluno permaneceu 12 

semanas em treinamento. A opção de o treinamento prático ocorrer com frequência 

semanal visou maior rotatividade dos pacientes da UTI. 
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O aluno em treinamento realizou dois exames completos em dois diferentes 

pacientes em cada aula, de tal forma que ao final do treinamento cada aluno atingiu a 

realização de 24 exames completos sob a supervisão do ecocardiografista. O aluno 

participou ainda da interpretação conjunta dos exames realizados pelos outros três 

colegas de aula prática (mais seis exames práticos por aula), totalizando a interpretação 

de 96 exames por aluno ao final do curso (Figura 17). Os alunos participantes não 

possuíam nenhum conhecimento prévio em ultrassonografia ou ecocardiografia e não 

realizaram nenhum tipo de treinamento além do proposto pelo estudo. 

3.3 Janelas e Variáveis Ecocardiográficas 

Foi realizado treinamento para captação de imagens através do modo-M, 

modo bidimensional e modo Doppler, utilizando as seguintes janelas 

ecocardiográficas:  paraesternal - eixo longo e curto;  apical - 4-câmaras e 5-

câmaras;  subcostal - 4-câmaras e veia cava inferior (Quadro 5). O aparelho de 

ecocardiograma portátil foi fornecido pela empresa Sonosite (Sonosite, modelo 

MicroMaxx
®
, Bothell – Estados Unidos), com dois transdutores setoriais de 

frequências 1- 5 MHz e 4-8 MHz. 
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Quadro 5 - Variáveis ecocardiográficas 

Modo M 

1 - Diâmetro sistólico e diastólico de ventrículo esquerdo (paraesternal eixo longo) 

2 - Fração de encurtamento (paraesternal eixo longo) 

3 - Fração de ejeção do ventrículo esquerdo (paraesternal eixo longo) 

4 - Índice de distensibilidade de veia cava inferior (subcostal) 

Bidimensional 

1 - Avaliação qualitativa da função de ventrículo esquerdo (paraesternal, subcostal e 

apical) 

2 - Avaliação qualitativa da função de ventrículo direito (paraesternal, subcostal e 

apical) 

3 - Presença e gravidade do derrame pericárdico (paraesternal, subcostal e apical) 

4 - Diâmetro da via de saída de ventrículo esquerdo (paraesternal eixo longo) 

Doppler pulsátil 

1 - Medida integral velocidade - tempo aórtico - VTI aórtico (apical 5-câmaras) 

Color Doppler 

1 - Avaliação de regurgitação mitral e tricúspide (apical  4-câmaras) 

A função ventricular esquerda (FVE) foi classificada subjetivamente através 

de avaliação visual pelo modo bidimensional em:  0 – normal: estimada uma fração 

de ejeção acima de 55%,  1 - discretamente deprimida: entre 40-55%,  2 - 

moderadamente deprimida: entre 30-40% e  3 - disfunção grave: estimada uma 

fração de ejeção abaixo de 30% (Quadro 6). A mesma classificação foi utilizada para 

avaliação subjetiva da função de ventrículo direito (FVD). 

Os diâmetros máximo e mínimo de VCI foram medidos através do modo M, 

janela subcostal, aproximadamente dois centímetros de distância do átrio direito, 

imediatamente antes da confluência da veia hepática na VCI. O índice de 

distensibilidade de veia cava inferior foi calculado através da diferença entre 

diâmetro máximo e mínimo da veia cava inferior utilizando a seguinte fórmula: 

dVCI = Dmáx – Dmin/Dmin. Para análise estatística este dado foi categorizado em maior 

de 18% e menor ou igual a 18%, pela importância clínica que tal classificação 

apresenta (Barbier et al., 2004) (Quadro 6). 
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O derrame pericárdico (DP) foi analisado pelo modo bidimensional e graduado 

em ausente, leve, moderado ou grave de acordo com a sua espessura (Quadro 6). 

As regurgitações de valva mitral (RVM) e tricúspide (RVT) foram avaliadas 

pelo Doppler colorido e também classificadas como ausente, leve, moderada e grave 

(Quadro 6). 

Quadro 6 - Variáveis e janelas ecocardiográficas utilizadas nas aulas práticas e 

avaliações. Graduação do derrame pedicárdico, índice de 

distensibilidade de VCI e regurgitação valvar 

Variável Janela ecocardiográfica 

Diâmetro diastólico de VE (cm) Paraesternal eixo longo 

Diâmetro sistólico de VE (cm) Paraesternal eixo longo 

Fração de encurtamento (%) Paraesternal eixo longo 

Fração de ejeção(%) Paraesternal eixo longo 

Maior diâmetro de VCI (cm) Subcostal 

Menor diâmetro de VCI (cm) Subcostal 

Índice de distensibilidade de VCI (dVCI)* Subcostal 

Função subjetiva de VE (0-3) Paraesternal/subcostal/apical 

Função subjetiva de VD (0-3) Paraesternal/subcostal/apical 

Derrame pericárdico (0-3) Paraesternal/subcostal/apical 

Integral da velocidade-tempo da aorta(cm) Apical 5-câmaras 

Diâmetro da via de saída de VE (cm) Paraesternal eixo longo 

Índice cardíaco (L/min/m
2
) Apical/Paraesternal 

Volume sistólico (mL) Apical/Paraesternal 

Regurgitação mitral (0-3) Apical 4-câmaras 

Regurgitação tricúspide (0-3) Apical 4-câmaras 

* <18% ou 18%          0 - normal/ausente  1 - leve  2 - moderada  3 – severa 

Derrame pericárdico Regurgitação Mitral e Tricúspide 

Leve: < 0,5 cm Leve: < 1/3 cavidade atrial 

Moderado: 0,5 cm -2 cm Moderada: 1/3-2/3 cavidade atrial 

Severo: > 2 cm Severa: atinge o teto atrial 

VCI: Veia Cava Inferior; VD: ventrículo direito; VE: ventrículo esquerdo.  

Para o cálculo objetivo da fração de ejeção, as medidas das dimensões 

internas de ventrículo esquerdo na sístole e diástole foram obtidas ao nível da 

cúspide da mitral por meio do modo-M na janela paraesternal eixo longo. 
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O cálculo do índice cardíaco (IC) foi realizado através das medidas da 

integral velocidade-tempo aórtica pela janela apical 5-câmaras e do diâmetro da via 

de saída do ventrículo esquerdo pelo paraesternal eixo longo. 

3.4 Avaliações 

Ao final de cada quatro aulas (quarta, oitava e 12° aulas), foram aplicadas 

duas avaliações práticas por aluno, através da realização de exames práticos 

completos em dois diferentes pacientes (Figura 17). Desta forma, ao término da 

quarta aula foram realizados 32 exames de avaliação (duas avaliações diferentes para 

cada um dos 16 alunos), seguidos de 32 avaliações após oitava aula e após a 12
ª
 aula, 

totalizando 96 exames ecocardiográficos de avaliação ao longo do treinamento. 

A avaliação foi prática, documentada através gravação de imagens e 

preenchimento de formulário contendo as variáveis ecocardiográficas em questão 

(Quadro 6). As mesmas medidas ecocardiográficas foram realizadas pelo aluno e 

pelo ecocardiografista experiente em um intervalo menor que uma hora, para que não 

houvesse alteração no quadro clínico e hemodinâmico do paciente. Ambos, aluno e 

ecocardiografista, desconheciam o resultado da avaliação realizada pelo outro 

médico participante do estudo. 

Na última etapa de avaliação os 16 alunos responderam individualmente um 

questionário sobre o grau de dificuldade que tiveram ao longo do treinamento para a 

realização de cada uma das análises ecocardiográficas estudadas (graduadas em 

pequena, moderada ou grande), e também a respeito de como se sentiam ou não 

capacitados para realização das mesmas ao término do treinamento (Anexo D). 
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3.5 Análise Estatística 

A análise estatística para as variáveis contínuas, FE e IC, foi realizada através 

de comparação das médias das diferenças absolutas entre a avaliação do aluno e do 

ecocardiografista com uso de equação de estimação generalizada (Generalized 

Estimation Equation - GEE). 

Para as demais medidas (dVCI, FVE, FVD, DP, RVM e RVT) foram criadas 

categorias de concordância ou não com o cardiologista e a concordância entre aluno 

e cardiologista também comparada através de equação de estimação generalizada 

(Quadro 6). 

A equação de estimação generalizada foi escolhida para a análise estatística 

por avaliar as medidas repetidas, considerando o fato do mesmo aluno ter realizado 

de forma sequencial as avaliações, em três etapas distintas, e também por ponderar a 

dependência que existe em cada uma das etapas de avaliação, onde o mesmo aluno 

realizou duas avaliações em pacientes diferentes em cada uma das etapas. 

Os modelos que apresentaram significância estatística pela equação de 

estimação generalizada receberam análise estatística complementar através de 

comparações múltiplas de Bonferroni para identificar entre quais as etapas de 

avaliações (primeira, segunda e terceira) ocorreram estas diferenças. 

Os testes foram realizados com nível de significância de 5%. 

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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Foram excluídos do estudo três pacientes por possuírem janela 

ecocardiográfica limitada. Não houve exclusão por cardiopatia congênita. 

Foram realizados 96 exames práticos durante as etapas de avaliações. Entre 

os exames, 44% deles ocorreram em pacientes do sexo masculino e 56% em 

pacientes do sexo feminino, a média de idade dos casos foi de 63 meses e deles, 66 

(69%) estavam em ventilação mecânica e 44 (45%) estavam em uso de drogas 

vasoativas. O diagnóstico mais frequente foi choque séptico (39%) seguido de 

insuficiência respiratória aguda (33%) e doenças neurológicas (16%). Houve um 

caso de hipertensão pulmonar. Observamos a presença de RVT em 35 (37%) casos, 

sendo 27 (28%) deles classificados como leves, cinco (5%) como moderado e três 

como RVT grave (3%); RVM foi encontrado em 21 (22%) indivíduos, todos eles 

classificados como leve; derrame pericárdico ocorreu em 15 (16%) indivíduos, 

disfunção do VE em 10 indivíduos (10%) e disfunção do VD em apenas dois (2%) 

indivíduos. Não houve caso de tamponamento cardíaco. 

O percentual em que determinada medida ecocardiográfica não foi realizada, 

por incapacidade técnica do aluno na captação de imagem apropriada, decresceu ao 

longo do treinamento. Em relação à FE, a medida não foi realizada em 15,6% dos 

exames de avaliação na primeira etapa (cinco casos), seguido de 3,1% na segunda 

(um caso) e 6,3% (dois casos) na terceira. Em relação ao IC, na primeira fase não foi 

obtida esta medida em 15,6% das avaliações (cinco casos), com melhora ao longo do 
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treinamento. O mesmo ocorreu para dVCI e para RVM e RVT. As demais análises 

foram realizadas em todas as três avaliações por todos os alunos (Tabela 1). 

Tabela 1 - Porcentagem de exames e número de casos em que determinada 

medida não foi realizada ao longo do treinamento por incapacidade 

de captação da imagem 

Medida Avaliação 
Não avaliados 

% (casos) 

Fração de ejeção 

1ª 15,6 (5) 

2ª 3,1 (1) 

3ª 6,3 (2) 

Índice cardíaco 

1ª 15,6 (5) 

2ª 6,3 (2) 

3ª 3,1 (1) 

Índice de distensibilidade de 

VCI 

1ª 4,2 (1) 

2ª 3,1 (1) 

3ª 0 (0) 

Refluxo mitral 

1ª 3,1 (1) 

2ª 6,3 (2) 

3ª 0 (0) 

Refluxo tricúspide 

1ª 3,1 (1) 

2ª 3,1 (1) 

3ª 0 (0) 

A taxa de concordância para análise da FVE foi de 81,3% na primeira avaliação, 

96,9% na segunda e 100% na terceira avaliação (p < 0,001). Em relação à FVD a taxa de 

concordância foi de 93,8%, 100% e 100% em cada uma das etapas, respectivamente 

(Tabela 2, Gráfico 1). Ao término do treinamento todos os 16 alunos referiram se 

sentirem aptos para realizar a avaliação de FVE e 14 alunos (87,5%) para FVD. 

Para medida do dVCI verificamos uma concordância de 46,7% na primeira 

etapa, 90,3% na segunda e 87,5% na terceira (p=0,004) (Tabela 2, Gráfico 1). Por 

problemas técnicos no arquivo dos dados houve perda dos valores desta variável dos 
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exames realizados pelo ecocardiografista na primeira etapa de avaliação no módulo 

B do treinamento, por este motivo os resultados dos alunos, que seriam pareados com 

este resultado do ecocardiografista, foram desconsiderados e desta forma o total de 

exames na primeira avaliação foi reduzido de 32 para 16 exames, exclusivamente 

para esta variável. Todos os 16 alunos relataram sentirem-se aptos a realizar a 

avaliação de dVCI após o término treinamento. 

Na avaliação de derrame pericárdico evidenciamos uma melhora na taxa de 

concordância entre aluno e cardiologista quando comparadas primeira e segunda 

avaliações (93,8% vs 100%), com queda da concordância na terceira avaliação para 

84,4% (p = 0,25). Não existiram casos de derrame pericárdico importante e 

tamponamento cardíaco em nenhuma fase do estudo (Tabela 2, Gráfico 1). Os 16 

alunos relataram sentirem-se aptos a identificar a presença de DP, porém apenas 75% 

deles acreditavam ser capaz de graduar/classificar o DP em leve, moderado ou 

importante. 

A identificação e graduação correta do RVM foram realizadas em 71%, 

93,3% e 90,6% dos exames em cada fase de avaliação (p = 0,04) e do RVT em 

74,2%, 77,4 e 81,3%, respectivamente (p = 0,75) (Tabela 2, Gráfico 1). Dos 16 

alunos, 12 (75%) referiam segurança para identificar e também para graduar os RVM 

e RVT. 
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Tabela 2 - Concordância entre aluno e cardiologista nas três etapas de 

avaliação 

Variável Concordância 

Avaliação 

p 1 2 3 

n % n % n % 

 Discorda 8 53,3 3 9,7 4 12,5  

dVCI Concorda 7 46,7 28 90,3 28 87,5 0,004 

 TOTAL 15 100 31 100 32 100  

 Discorda* 6 18,8 1 3,1 0 0  

FVE Concorda 26 81,3 31 96,9 32 100 < 0,001 

 TOTAL 32 100 32 100 32 100  

 Discorda* 2 6,3 0 0 0 0  

FVD Concorda 30 93,8 32 100 32 100 # 

 TOTAL 32 100 32 100 32 100  

 Discorda* 2 6,3 0 0 5 15,6  

DP Concorda 30 93,8 32 100 27 84,4 0,258 

 TOTAL 32 100 32 100 32 100  

 Discorda* 9 29 2 6,7 3 9,4  

RVM Concorda 22 71 28 93,3 29 90,6 0,043 

 TOTAL 31 100 30 100 32 100  

 Discorda* 8 25,8 7 22,6 6 18,8  

RVT Concorda 23 74,2 24 77,4 26 81,3 0,758 

 TOTAL 31 100 31 100 32 100  

dVCI: índice de distensibilidade de veia cava inferior; FVE: função subjetiva de ventrículo esquerdo; FVD: 

função subjetiva de ventrículo direito; RVM: refluxo valva  mitral; RVT: refluxo valvar tricúspide. # análise 

prejudicada pelo reduzido número de casos de FVD alterada. *Discordância para todas as variáveis foi de 

apenas um grau. 
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Gráfico 1 - Representação gráfica da concordância entre aluno e cardiologista 

nas três etapas de avaliação para as variáveis categorizadas 

 

dVCI: índice de distensibilidade de veia cava inferior; DP: derrame pericárdico; FVE: função subjetiva de 

ventrículo esquerdo; FVD: função subjetiva de ventrículo direito; RVM: refluxo de valva mitral. 

As análises das variáveis contínuas, FE e IC, foram expressas através das 

médias das diferenças (Tabela 3). A média da diferença entre as medidas dos alunos 

e cardiologistas para medida de fração de ejeção na primeira avaliação foi de 9,1%, 

sendo 8% na segunda e 7% terceira avaliação (p = 0,6). 

A média da diferença na medida do IC foi de 1,31L/min/m
2
 na primeira, 

1,29L/min/m
2
 na segunda e 0,56 L/min/m

2
 (Tabela 3). A análise estatística 

demonstrou que houve redução estatisticamente significante na diferença média da 

medida de IC (p=0,001). Assim como ocorreu em relação à avaliação subjetiva de 

função de VE, todos os 16 alunos sentiram-se habilitados para realizar a avaliação 

objetiva função de VE através de fração de ejeção e índice cardíaco ao término do 

treinamento. Todos os valores medidos de FE e IC de alunos e ecocardiografistas 

encontram-se documentados no Anexo E. 
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Tabela 3 - Descrição das diferenças absolutas de fração de ejeção (FE) e índice 

cardíaco (IC) entre os alunos e o cardiologista nas três etapas de 

avaliação 

Variável Avaliação Média Mediana p 

 1 9,12 8,8  

FE 2 8,09 6 0,639 

 3 7,08 5,2  

 1 1,31 1,1  

IC 2 1,29 0,95 0,001 

 3 0,56 0,5  

Os dados com significância estatística pela equação de estimação generalizada 

apresentada acima (dVCI, FVE, RVM e IC) foram submetidos à complementação da 

análise estatística com comparações múltiplas de Bonferroni para identificar entre quais 

avaliações ocorreram as diferenças estatisticamente significantes (Tabelas 4 e 5). 

A análise estatística com comparações múltiplas de Bonferroni evidenciou 

aumento significativo da concordância entre alunos e cardiologista na medida do 

dVCI na segunda avaliação quando comparada com a primeira (p = 0,006), o que não 

ocorreu quando segunda e terceira etapas foram comparadas (p > 0,99). Quanto à 

avaliação da concordância da avaliação do RVM o mesmo fenômeno foi observado 

(p = 0,05 e entre primeira e segunda avaliação e p > 0,99 entre segunda e terceira). 

No que diz respeito à avaliação subjetiva de FVE observamos aumento 

estatisticamente significante apenas na terceira avaliação (p = 0,022), com a ressalva 

que na segunda avaliação existiu, apesar de não apresentar significância estatística, 

um aumento percentual de 15,6% na concordância entre aluno e cardiologista quando 

comparado com a primeira avaliação (p = 0,111) com uma taxa de concordância 

entre aluno e ecocardiografista de 96,9%. 
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Tabela 4 - Análise comparativa entre quais das três avaliações houve diferença 

estatística pela equação múltipla de Bonferroni 

Variável Avaliação 
Diferença 

percentual 

Erro 

padrão 
p 

IC(95%) 

Inferior Superior 

 1ª - 2ª -43,3 13,9 0,006 -70,6 -16 

dVIC 1ª - 3ª -40,5 14,2 0,013 -68,3 -12,8 

 2ª - 3ª 2,8 8 > 0,999 -12,9 18,4 

 1ª - 2ª -15,6 7,5 0,111 -30,3 - 0,9 

FVE 1ª - 3ª -18,7 7 0,022 -32,5 -5 

 2ª - 3ª -3,1 3,1 0,951 -9,2 3 

 1ª - 2ª -22,4 9,4 0,05 -40,8 -4,1 

RVM 1ª - 3ª -19,7 9,7 0,129 -38,8 -0,6 

 2ª - 3ª 2,7 6,9 > 0,999 -10,8 16,3 

dVCI: índice de distensibilidade de veia cava inferior; FVE: função subjetiva de ventrículo esquerdo; RVM: 

refluxo de valva mitral. 

Em relação à medida de índice cardíaco, a complementação estatística 

evidenciou que apenas na terceira etapa de avaliação houve redução estatisticamente 

significante na média da diferença entre medida obtida pelos alunos e pelo 

cardiologista (p > 0,99 entre a primeira e a segunda avaliação; p = 0,004 entre a 

segunda e a terceira avaliação) (Tabela 5). 

Tabela 5 - Resultado das comparações múltiplas de Bonferroni para as diferenças 

absolutas no índice cardíaco entre as três etapas de avaliação 

Variável Avaliação 
Diferença 

percentual 

Erro 

padrão 
p 

IC(95%) 

Inferior Superior 

 1ª - 2ª 0,001 0,231 > 0,999 -0,454 0,454 

IC 1ª - 3ª 0,723 0,221 0,003 0,289 1,157 

 2ª - 3ª 0,722 0,223 0,004 0,285 1,159 

IC: índice cardíaco 

 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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O ecocardiograma a beira leito pode ser de importância fundamental na 

avaliação hemodinâmica de crianças instáveis hemodinamicamente, em especial 

naquelas com choque séptico, pois permite avaliar de forma rápida, sequencial e não 

invasiva dois dos três importantes componentes presentes na fisiopatologia do 

choque séptico: a disfunção cardíaca e a hipovolemia. 

No presente estudo, realizamos o treinamento para capacitação dos alunos na 

avaliação da função sistólica de VE de forma subjetiva e objetiva, e função sistólica 

de VD apenas de forma subjetiva, uma vez que medidas objetivas de função sistólica 

de VD exigem técnicas consideradas avançadas no ecocardiograma de emergência 

(ex: Doppler tecidual), o mesmo sendo verdade para disfunção diastólica, e por isso 

fugiam do escopo do estudo. Realizamos ainda a avaliação da variação respiratória 

de VCI, refluxos valvares e pericárdio, que em conjunto com a função sistólica de 

VE constituem o exame de CCE básico/FOCUS. A seguir discutiremos a 

importância da avaliação hemodinâmica do paciente com choque séptico através do 

ecocardiograma direcionado, bem como os achados do estudo para cada uma das 

variáveis ecocardiográficas analisadas. 
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5.1 Fisiopatologia do Choque Séptico 

Choque é uma síndrome complexa de falência cardiovascular, com inadequada 

perfusão tecidual e desequilíbrio entre oferta e consumo celular de oxigênio, que 

resultam em disfunção orgânica. O choque é uma via final comum de diversos fatores 

etiológicos e mecanismos fisiopatológicos, sendo classicamente subdividido em choque 

cardiogênico, hipovolêmico ou distributivo. O choque séptico é aquele desencadeado por 

um quadro infeccioso e possui grande complexidade fisiopatológica, podendo se 

apresentar com graus variados de disfunção cardíaca, hipovolemia e vasoplegia (Biban 

et al., 2012). 

Sepse grave e choque séptico constituem a principal causa de internação e 

mortalidade em UTIP (Watson et al., 2003, Angus et al., 2001, Odetola et al., 2007). 

Este fato, associado à complexidade fisiopatológica do choque séptico, fazem com 

que ele seja o mais relevante quadro de instabilidade hemodinâmica em UTIP e por 

isso alguns pontos importantes serão discutido com mais detalhes. 

5.1.1 Cardiomiopatia associada à sepse 

A disfunção miocárdica associada à sepse, também chamada de 

cardiomiopatia da sepse foi descrita em 1984, por Parker et al., em uma série de 20 

pacientes com choque séptico submetidos a angiografia, onde 65% deles 

apresentavam-se com disfunção ventricular esquerda definida como fração de ejeção 

abaixo de 45%. Estes resultados foram similares aos encontrados por Jardin et al., 

em 1990, com o uso do ecocardiograma. Achados semelhantes foram reproduzidos 

em modelos experimentais com animais, onde a sepse era induzida através da infusão 

de lipopolissacárides (Natanson et al., 1989, Barraud et al., 2007). 
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A disfunção miocárdica associada à sepse é uma das mais complexas 

disfunções orgânicas do paciente grave e se apresenta de forma dinâmica ao 

longo do tempo, em decorrência da interação entre a doença, o hospedeiro e a 

terapêutica clínica realizada. A cardiomiopatia induzida pela sepse é de origem 

multifatorial e mecanismos como alteração do fluxo coronariano, processo 

inflamatório induzido por citocinas, alteração da contratilidade decorrente da 

desregulação dos canais de cálcio e disfunção mitocondrial são alguns dos fatores 

até o momento implicados na fisiopatologia (Flierl et al., 2008, Hochstadt et al., 

2011). Não existe uma definição universalmente estabelecida para o diagnóstico 

da disfunção miocárdica, sendo a redução da função sistólica do VE o principal 

critério utilizado (Antonucci et al., 2014). No entanto, a disfunção cardíaca pode 

acometer ventrículo esquerdo ou direito, e ainda comprometer a diástole além da 

sístole (Vignon, 2013). 

A incidência descrita de disfunção sistólica de ventrículo esquerdo é 

variável, oscilando de 18% a 60% nos diversos estudos e o perfil hemodinâmico 

do paciente se modifica, assim um mesmo paciente apresenta modificação da sua 

função cardíaca ao longo do tempo pela interação entre a sua doença e as medidas 

terapêuticas adotadas (Vieillard-Baron et al., 2008; Vieillard-Baron, 2011). Na 

faixa etária pediátrica os resultados também são expressivos, Ceneviva et al. 

(1998) monitorizaram 50 crianças com choque séptico refratário a fluidos com 

uso do CAP e demonstraram que 58% dos pacientes possuíam disfunção cardíaca 

isolada e 20% deles disfunção cardíaca associada à vasoplegia. Naquela ocasião 

os autores observaram grande variação do perfil hemodinâmico dos pacientes ao 

longo do tratamento, com necessidade frequente de ajuste da terapêutica.  
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A função de ventrículo direito é mais difícil de ser avaliada a beira leito, 

métodos habituais ecocardiográficos de medida objetiva de fração de ejeção de 

ventrículo esquerdo não podem ser aplicados ao VD, em decorrência da complexa 

estrutura tridimensional do VD e da dificuldade técnica de delimitação de suas 

bordas endocárdicas (Harmankaya et al., 2013). Talvez por este motivo a 

avaliação da função sistólica de VD tenha ficado por muitos anos em segundo 

plano. No entanto, com o advento do Doppler tecidual na ecocardiografia 

transtorácica, a função de VD passou a ser avaliada com mais frequência e 

estudos recentes têm demonstrado incidência entre 18% e 33%  de disfunção 

ventricular direita em terapia intensiva como componente da cardiomiopatia 

relacionada à sepse (Pulido et al., 2012; Harmankaya et al., 2013). 

O advento do Doppler tecidual permitiu também a avaliação da função 

diastólica dos ventrículos e cada vez mais tem sido descrita a existência de 

disfunção diastólica de VD e VE nos pacientes criticamente enfermos, com 

incidência de aproximadamente 25% nos pacientes com sepse (Brown et al., 

2012; Landesberg et al., 2012). Desta forma, maior importância tem sido dada ao 

componente diastólico da função cardíaca e ao seu tratamento na UTI (Vignon, 

2013). 
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5.1.2 Ressuscitação volêmica na sepse 

Além da função cardíaca, a reposição volêmica é um ponto crucial do manejo 

do paciente com choque séptico. A ressuscitação fluídica agressiva em pacientes 

críticos, realizada de forma precoce, pode reverter a hipóxia tecidual e a progressão 

para disfunção orgânica múltipla, melhorando o desfecho clínico destes pacientes 

(Dellinger et al., 2013). Por outro lado, a ressuscitação fluídica excessiva tem sido 

associada a aumento de complicações, com aumento do tempo de permanência em 

UTI e incremento na mortalidade, tanto em pacientes adultos como pediátricos 

(Rosenberg et al., 2009; Boyd et al., 2011; Maitland et al., 2011; Abulebda et al., 

2014). Estes dados somados sugerem que a ressuscitação fluídica deve ser titulada 

com prudência, evitando-se déficits e excessos volêmicos. 

A ressuscitação volêmica tem como objetivo promover aumento do débito 

cardíaco em consequência ao aumento da pré-carga. No entanto, estudos 

consistentemente têm demonstrado que apenas 50% dos pacientes instáveis 

hemodinamicamente são responsivos a volume (definido como aquele indivíduo 

capaz de aumentar o débito cardíaco em pelo menos 15% após prova de volume), ou 

seja, são capazes de aumentar a contração da fibra miocárdica em resposta ao 

aumento de pré-carga, e os outros 50% apenas serão submetidos aos efeitos 

deletérios da expansão volêmica, pois a fibra miocárdica não possui naquele 

momento a capacidade de aumentar a sua contração (Boyd et al., 2011). Este fato 

associado ao conhecimento já estabelecido de que marcadores estáticos de pressão de 

enchimento (pressão de oclusão de artéria pulmonar e pressão venosa central) são 

indicadores ruins de resposta volêmica, tanto em adultos como em crianças, 

culminou com a busca por marcadores dinâmicos capazes de predizer sobre a 
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responsividade aos fluidos do paciente (Gan et al., 2013). Desta forma, a avaliação 

ecocardiográfica da VCI tornou-se opção interessante e passou a ser utilizada na 

prática clínica. 

5.2 Avaliações Ecocardiográficas 

5.2.1 Função subjetiva de ventrículo esquerdo 

A avaliação da função ventricular esquerda é de fundamental importância no 

manejo do paciente criticamente enfermo e a análise subjetiva da função de VE 

assumiu o papel de principal análise a ser realizada pelo médico não 

ecocardiografista em um exame ecocardiográfico direcionado a beira leito, pela sua 

importância clínica e menor imprecisão na avaliação quando comparado às medidas 

objetivas de função de VE (Gudmundsson et al., 2005; Unlüer et al.; 2014). 

No presente estudo, observamos elevadas e crescentes taxas de concordância 

entre as avaliações subjetivas de função de VE realizadas pelo aluno em comparação 

às realizadas pelo ecocardiografista ao longo do treinamento, demonstrando boa 

concordância desde a segunda fase da avaliação (96,9%). De forma similar, 

Melamed et al. (2009) relataram que os intensivistas foram capazes de distinguir a 

função do VE normal da alterada em 86% dos pacientes adultos avaliados; Vignon et 

al. (2011) demonstraram uma correta avaliação da função do ventrículo esquerdo em 

92% dos casos e Manasia et al. (2005) em 84% dos pacientes. Recentemente, Unlüer 

et al. (2014) realizaram estudo com objetivo específico de analisar a avaliação de 

função subjetiva de VE realizada por dois médicos emergencistas em comparação 

com aquela realizada pelo ecocardiografista e demonstraram que ambos os médicos 

de emergência foram capazes de detectar disfunção cardíaca pelo ecocardiograma 
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com elevada sensibilidade (98,7% para ambos), especificidade (86,2% para médico 1 

e 87,9% para médico 2), valor preditivo positivo (0,9 para ambos) e negativo (0,98 

para ambos). De forma semelhante, Bustam et al. (2013) demonstraram que 10 

médicos residentes do setor de emergência avaliaram a função de VE de forma 

subjetiva com elevada concordância em relação ao ecocardiografista (93%, κ: 0,79, 

n=100). Estudando pacientes pediátricos, Spurney et al. (2005) avaliaram a concordância 

da função subjetiva de VE realizada por pediatras e demonstraram uma boa correlação 

(96%), o mesmo sendo reproduzido por Longjohn et al. (2011) (κ: 0,87). 

Recentes estudos demonstram o efeito positivo da presença de médicos não 

ecocardiografistas treinados para realizar a avaliação de função ventricular esquerda 

nos setores de emergência, no que diz respeito à velocidade de início da terapêutica e 

ao melhor direcionamento terapêutico quando a avaliação clínica é complementada 

com o ecocardiograma a beira leito. Estudo realizado na Universidade de Chicago, 

analisando 50 pacientes adultos com insuficiência cardíaca congestiva (ICC), 

demonstrou que três residentes de clínica médica (que haviam realizado previamente 

20 exames ecocardiográficos de treinamento, sob supervisão e direcionados para 

avaliação subjetiva da função de VE) apresentaram significativa melhora na 

capacidade de identificação do subgrupo dos pacientes com ICC que possuíam FE 

abaixo de 40% quando complementavam a avaliação clínica com o ecocardiograma 

direcionado, em comparação com a identificação realizada pelos mesmos médicos 

através apenas de exame físico, exames laboratoriais, radiografia de tórax e 

eletrocardiograma, mas sem a complementação ecocardiográfica. Os autores 

demonstraram que o uso do ecocardiograma portátil foi o principal fator para 

diagnóstico de pacientes com FE < 40% (OR de 154, p < 0,001). Além disso, o 
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estudo acrescentou que o tempo médio para realização do ecocardiograma formal 

pelo ecocardiografista naquele hospital é de 22 horas (1-70 horas), explicado pela 

inexistência de ecocardiografista em tempo integral no hospital em questão, e 

discutiu que sem o auxílio de médicos habilitados realizando a avaliação da função 

cardíaca com o ecocardiograma portátil o tratamento deste subgrupo de pacientes que 

merece tratamento rápido seria atrasado em média em um dia (Razi et al., 2011). 

Resultados semelhantes foram apresentados por Croft et al. (2006), onde a 

identificação de disfunção de VE foi 18% maior (p < 0,001) quando os residentes 

complementavam o exame físico com o ecocardiograma direcionado e a realização 

da complementação ecocardiográfica impactou (reforçando ou modificando) na 

decisão terapêutica de 76% dos pacientes Croft et al. (2006) e por Martin et al. 

(2009), que demonstraram incremento de 20% (p < 0,001) na detecção de disfunção 

de VE com a complementação da propedêutica habitual com o exame 

ecocardiográfico direcionado realizado pelo médico não ecocardiografista treinado. 

A análise crítica dos dados do nosso estudo, em associação com os dados 

prévios da literatura nos permite afirmar que o médico não especialista quando 

submetido a treinamento específico é capaz de avaliar subjetivamente a função de 

VE, tanto em pacientes adultos quanto pediátricos. Desta forma, a avaliação 

subjetiva da função de VE pode e deve ser incorporada na prática clínica de rotina de 

médicos de diversas especialidades clínicas ou cirúrgicas que manejam pacientes 

clinicamente instáveis, e para tal, deve ser realizada a capacitação profissional destes 

médicos durante a residência médica ou mesmo através de cursos específicos. O 

presente estudo reforça a possibilidade de capacitar pediatras para aquisição desta 

habilidade com a execução de 16 exames de treinamento supervisionados. 
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5.2.2 Função objetiva de ventrículo esquerdo: fração de ejeção e índice 

cardíaco 

A utilidade clínica das medidas objetivas de FE realizadas pelo ecocardiografista 

no manejo de pacientes criticamente enfermos é amplamente aceita, tanto em 

pacientes adultos quanto pediátricos (Vieillard-Baron et al., 2003; Gazit e Cooper, 

2011). Em nosso estudo obtivemos uma forte correlação entre as medidas 

quantitativas da FE realizadas pelos alunos e pelo ecocardiografista em todas as três 

etapas de treinamento, com a média de diferença absoluta consistentemente menor 

que dez por cento. Resultados semelhantes foram relatados por Bustam et al. (2013), 

onde nove médicos residentes do setor de emergência, após breve treinamento (cinco 

exames práticos supervisionados) obtiveram boa correlação na medida de FE através 

do modo M quando comparado ao ecocardiografista (r: 0,82), sendo a diferença 

média na medida de FE entre alunos e ecocardiografista de 4,3% (58,9% vs 54,6%, 

para ecocardiografista e alunos respectivamente). Pershad et al. (2004), em uma 

população pediátrica, demonstraram uma diferença média na medida de fração de 

encurtamento do VE entre pediatra e ecocardiografista de 4,4%, após um breve curso 

de formação teórico/prático. A literatura reforça que a primeira opção para análise de 

função de VE por médicos não ecocardiografistas é a avaliação subjetiva, porém o 

presente estudo corrobora com dados de estudos prévios, que juntos demonstram que 

o médico não especialista treinado é capaz de realizar a avaliação objetiva da função 

de VE através da medida da FE pelo modo M. 

O cálculo do IC através do ecocardiograma necessita de medidas mais 

complexas realizadas através do uso do Doppler e por este motivo é considerado 

tecnicamente desafiador, no entanto, apesar da conhecida dificuldade técnica, nós 
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obtivemos uma boa correlação na medida de IC após os 24 exames de treinamento, 

com uma diferença média de 0,56 L/min/m
2 

entre as medidas realizadas pelos alunos 

e ecocardiografista. Em pacientes adultos, Dinh et al. (2012) demonstraram que dois 

médicos do setor de emergência, após treinamento prático com duração de 20 horas, 

foram capazes de medir o IC em 23 pacientes, com boa concordância em relação ao 

ecocardiografista (r: 0,82) e média da diferença entre ecocardiografista e médico 

treinado de apenas 0,11L/min/m
2
. Gunst et al. (2011) demonstraram resultados 

menos expressivos, onde um grupo de seis residentes/intensivistas após treinamento 

breve (seis exames em voluntários saudáveis) realizaram a avaliação do IC com uma 

média da diferença de 1,3L/min/m
2 

quando comparado ao IC medido através de 

cateter de artéria pulmonar. Avaliação do IC por pediatras foi realizada de forma 

pioneira no presente estudo e demonstrou resultados relevantes. Esta avaliação pode 

fornecer uma nova opção no arsenal para a monitorização hemodinâmica de crianças 

gravemente doentes, população que sofre da escassez de métodos não invasivos para 

medida de IC. Porém, a necessidade de treinamento mais extenso que observamos 

em nosso estudo, o restrito número de pesquisas prévias sobre este assunto específico 

e alguns resultados controversos da literatura nos fazem ter cautela para afirmar de 

forma contundente sobre o treinamento de médicos não ecocardiografistas na medida 

de IC. No entanto, a nossa impressão atual é de ser possível a capacitação de médicos 

não especialistas na medida ecocardiográfica de IC através de treinamento 

direcionado mais extenso e de que esta ferramenta pode ser útil no manejo de 

pacientes instáveis hemodinamicamente, em especial na população pediátrica. 



DISCUSSÃO - 65 

 

5.2.3 Função subjetiva de ventrículo direito 

Em relação à análise subjetiva da função do VD, observamos taxa de 

concordância entre aluno e ecocardiografista elevada nas três etapas de avaliação, porém 

na amostra do presente estudo houve apenas duas crianças com disfunção ventricular 

direita. Estudo recente realizado na Noruega demonstrou que seis médicos residentes do 

departamento de Clínica Médica após treinamento em ecocardiograma de emergência 

foram menos acurados na avaliação de função de VD do que na avaliação da função de 

VE, com concordância apenas moderada na análise de função de VD quando 

comparados ao ecocardiografista (r: 0,44) (Mjølstad et al., 2013). Estes resultados foram 

inferiores aos reportados por Vignon et al. (2011), onde a identificação de dilatação de 

VD foi realizada de forma mais acurada pelos médicos em treinamento (κ: 0,76). 

No presente estudo, quando questionados ao término do treinamento, apenas 

14 alunos (87,5%) se sentiram capazes de realizar avaliação subjetiva da função de 

VD. Este dado, associado a nossa pequena casuística de disfunção de VD, não nos 

permite concluir a respeito da capacitação e da curva de aprendizado dos alunos na 

análise subjetiva da função do VD. 

5.2.4 Resposta volêmica: Índice de distensibilidade de veia cava inferior 

A variação respiratória de VCI pelo ecocardiograma transtorácico se 

estabeleceu na prática clínica após dois trabalhos consagrados na literatura que 

demonstraram forte correlação entre da variação respiratória da VCI e a resposta 

volêmica do paciente (Feissel et al 2004, Barbier et al, 2004) e seu uso se difundiu 

pela vantagem de poder ser realizada de forma rápida, não invasiva e seriada 

(Mandeville et al., 2012). 
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No presente estudo, realizamos o treinamento dos médicos não 

ecocardiografistas para avaliação do dVCI, utilizando o mesmo ponto de corte de 18% 

proposto por Barbier et al. (2004) e observamos uma elevada correlação entre alunos e 

ecocardiografistas na segunda e terceira etapas de avaliação. Em 2011, Fields et al. 

avaliaram a confiabilidade da avaliação de diâmetro de VCI e variação respiratória de 

VCI realizada simultaneamente por cinco médicos emergencistas com experiência em 

ultrassonografia e demonstraram elevado coeficiente de correlação (κ: 0,81) para medida de 

diâmetro de VCI e moderada correlação na avaliação da variação respiratória (κ: 0,64). 

Vignon et al. (2011) demonstraram boa correlação na avaliação do diâmetro da VCI (κ: 

0,79), porém não realizaram avaliação da variação respiratória da VCI, o mesmo sendo 

reportado por Pershad et al. (2004) em um estudo pediátrico (r: 0,8). Carr et al. (2007) 

realizaram estudo comparando a avaliação da variação respiratória de VCI realizada por 

nove médicos clínicos dos setores de emergência submetidos a treinamento direcionado 

(realização de 25 exames supervisionados) com os exames realizados pelo 

ultrassonografista experiente e demonstraram concordância de 65% em 70 pacientes 

avaliados e de forma semelhante Bustam et al.(2013) compararam exames realizados por 

residentes treinados e médico especialista e reportaram correlação moderada (64,2%, 

κ: 0,45, n =95). A principal dificuldade técnica na medida da variação respiratória da 

VCI consiste na inevitável movimentação da VCI em relação à posição do transdutor 

que acontece em decorrência da movimentação diafragmática (Blehar et al., 2012) e a 

falta de padronização no local da VCI onde deve ser realizada a medida pode justificar 

os resultados piores que alguns autores demonstram quando a variação respiratória é 

avaliada ao invés da medida isolada do diâmetro da VCI. No entanto, os resultados 

positivos do presente estudo, com concordância próxima de 90% desde a segunda etapa 
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de avaliação, nos fazem concluir que com padronização técnica rigorosa a medida da 

variação respiratória de VCI pode ser realizada por médicos não ecocardiografistas. 

5.2.5 Derrame pericárdico e tamponamento cardíaco 

No que diz respeito à avaliação do DP, observamos uma queda na 

concordância entre aluno e ecocardiografista na terceira avaliação, porém sem 

significância estatística. Esta redução da taxa de concordância poderia ser explicada 

pelo pequeno número de derrames pericárdicos que tivemos na última fase de 

avaliação, onde três casos classificados como leve pelo ecocardiografista foram 

considerados pelo aluno como ausente. Este erro de classificação pode ser resultado da 

dificuldade técnica que existe em distinguir o DP leve da gordura epicárdica o que, a 

nosso ver, não apresenta implicações no tratamento de emergência do paciente, uma 

vez o DP leve raramente gera alterações hemodinâmicas. Resultado semelhante foi 

apresentado por Vignon et al. (2011), onde três casos de gordura epicárdica foram 

erroneamente avaliados pelos residentes como derrame pericárdico mínimo, porém o 

autor reforçou naquela ocasião que este equívoco não teve importância clínica, que os 

dois casos existentes de tamponamento cardíaco foram corretamente diagnosticados 

pelos residentes e que o coeficiente de correlação para diagnóstico de derrame 

pericárdico entre residentes e ecocardiografista foi elevado (κ: 0,79). Mandavia et al. 

(2001) reportaram apenas quatro casos de falso positivos e oito falso negativos em 103 

pacientes avaliados na emergência por médicos rapidamente treinados, o que 

representou uma sensibilidade de 96% e especificidade de 98%. Resultados positivos 

na identificação de derrame pericárdico já foram previamente demonstrados também 

na faixa etária pediátrica (κ: 0,77; n = 70) (Longjohn et al., 2011). 
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Os dados prévios da literatura sugerem que o diagnóstico DP pode ser realizado 

pelo médico não especialista treinado, no entanto, o número limitado de casos do 

presente estudo, com ausência de DP grave/tamponamento cardíaco, associado ao fato 

de que apenas 75% dos alunos treinados referiram ao término do treinamento se sentirem 

aptos para graduar o DP, não nos permite reforçar a literatura neste sentido. 

Vale acrescentar que, apesar de não ser do escopo do presente estudo, é de 

grande importância que médicos emergencista/intensivista sejam capazes de 

manipular o equipamento de ecocardiograma para realizar pericardiocentese de 

forma guiada, o que atualmente é mandatório, pois o uso do ecocardiograma como 

guia para punção pericárdica reduz drasticamente os riscos relacionados ao 

procedimento (Salem et al., 1999; Gudmundsson et al., 2005; Jung, 2012). 

5.2.6 Refluxos de valva mitral e tricúspide 

A análise da insuficiência valvar não parece ser de grande importância clínica 

na avaliação de emergência de crianças gravemente doentes, devido à rara ocorrência 

de regurgitação grave com repercussão hemodinâmica em crianças que não 

apresentam doença cardíaca congênita. Mesmo na população de pacientes adultos, os 

estudos têm enfatizado a análise das demais variáveis ecocardiográficas em 

detrimento da avaliação de refluxo valvar. Não existe estudo pediátrico prévio que 

tenha realizado esta abordagem, no entanto, optamos pela avaliação do RVM e RVT 

com o objetivo principal de abordar a capacidade do aluno para identificar o refluxo 

pelas valvas atrioventriculares, para posterior capacitação dos mesmos na realização 

da medida da pressão pulmonar através da RVT. Observamos uma boa taxa de 

concordância na avaliação e graduação do RVM após 16 exames de treinamento, 
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mas não vimos incremento na identificação de RVT durante o treinamento. Além 

disso, apenas 75% dos alunos se sentiram capazes de detectar e classificar 

regurgitação após o treinamento. Portanto, apesar do presente estudo ser o primeiro a 

relatar a identificação e graduação de RVM e RVT por pediatras, o seu resultado não 

permite afirmar que este aprendizado foi completado com sucesso e, portanto, este 

tópico ainda requer uma análise mais aprofundada. 

5.3 Considerações Gerais e Limitações 

O principal valor do presente estudo é o fato de ter sido realizado integralmente 

na UTI, com todos os exames de ecocardiograma realizados em pacientes criticamente 

doentes. Além disso, trata-se do primeiro estudo pediátrico com avaliação de todas as 

variáveis ecocardiográficas propostas como CCE básico/FOCUS e que promoveu o 

treinamento de maior número de profissionais em comparação com estudos anteriores. 

Outra vantagem do estudo foi estabelecer a evolução do aprendizado dos pediatras ao 

longo de treinamento em diversas variáveis ecocardiográficas pertinentes ao exame de 

ecocardiograma direcionado. 

As principais limitações foram: a) os exames de ecocardiograma ocorreram 

baseados em uma agenda de treinamento pré-definida, assim, apesar de terem sidos 

realizados na UTI, em uma população de pacientes criticamente enfermos, não houve 

inclusão de todas as possíveis anormalidades ecocardiográficas, tanto durante as 

fases de treinamento como de avaliação (como ausência de casos de tamponamento 

cardíaco, ausência de DP grave e reduzida casuística de disfunção de VD); b) o 

desenho do estudo não permitiu a avaliação de fatores como acurácia e precisão. 
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O presente estudo sugere que o treinamento teórico-prático proposto, 

realizado através de 10 horas de aulas teóricas e 24 exames práticos supervisionados 

por ecocardiografista experiente, é suficiente para habilitar pediatras intensivistas e 

emergencistas na realização dos principais componentes do módulo básico do 

CCE/FOCUS (função sistólica de ventrículo esquerdo e avaliação de variação 

respiratória de veia cava inferior). A reduzida casuística em relação à disfunção de 

VD e refluxos valvares importantes, assim como derrame pericárdico 

grave/tamponamento cardíaco não nos permite acrescentar dados relevantes à 

literatura sobre a capacitação dos alunos nestes tópicos específicos do exame 

ecocardiográfico de emergência. 

O presente estudo sugere que o treinamento teórico-prático proposto, 

realizado sob a supervisão do ecocardiografista experiente é suficiente para habilitar 

pediatras intensivistas e emergencistas na análise objetiva da função de VE através 

das medidas de fração de ejeção e índice cardíaco. 

A avaliação do aprendizado ao longo do treinamento demonstrou que 16 

exames práticos supervisionados foram suficientes para instrução de pediatras quanto 

à análise subjetiva da função de VE e medida de fração de ejeção, além da avaliação 

da volemia através do índice de distensibilidade de VCI. Com respeito ao índice 

cardíaco, um treinamento mais extenso com 24 exames práticos supervisionados foi 

necessário. 
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O treinamento proposto pode servir como guia para inclusão de cursos de 

treinamento em ecocardiografia básica a beira leito em programas de residência 

médica de diversas especialidades médicas e em cursos específicos não vinculados a 

residência médica, promovendo assim um aumento nas habilidades técnicas dos 

médicos ligados ao manejo de pacientes criticamente enfermos e desta forma 

melhoria no cuidado destes pacientes. 
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Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos Médicos 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1 NOME: .:.............................................................................  ................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ..................................................................... Nº ........................... APTO:  ....................  

BAIRRO:  ..................................................................... CIDADE  .....................................................  

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ............................................................  

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA. Ecocardiografia em terapia intensiva: validação de 

treinamento voltado para médicos não cardiologistas 

2. PESQUISADOR: Artur F. Delgado 

CARGO/FUNÇÃO: Coordenador UTI Pediátrica. INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 52090 

UNIDADE DO HCFMUSP: Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 6 Meses 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO-HCFMUSP 

O estudo que está sendo realizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tem como objetivo treinar e 

capacitar os médicos da UTI na realização do exame de Ecocardiograma. Este exame auxilia no 

tratamento das crianças criticamente enfermas, pois ele possibilita avaliação de algumas causas de 

instabilidade hemodinâmica e guia o manejo terapêutico. No entanto, a indisponibilidade em tempo 
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integral dos ecocardiografias nas UTI inviabiliza a realização do exame em todas as crianças que 

necessitem. 

Para que os médicos da UTI possam se capacitar a realizar o exame é necessário que se estabeleça um 

esquema de treinamento. Para tal, realizaremos este projeto com intuito de avaliar a curva de 

aprendizado e estabelecer o treinamento ideal. O projeto consiste no treinamento de 16 médicos 

voluntários por um médico cardiologista experiente, através de 10 aulas teóricas e 12 aulas práticas, 

totalizando a realização de 24 exames por aluno. 

Os médicos em treinamento (alunos) serão submetidos a avaliações práticas após o 8
○
, 16

○
 e 24

○
 

exame e os dados analisados estatisticamente. 

As informações obtidas de cada médico serão analisadas em conjunto com as demais, não sendo 

divulgada a identidade de nenhum dos médicos. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e interrupção da 

participação no estudo, sem qualquer prejuízo do médico em relação à instituição. 

Não existem despesas pessoais para o participante do estudo, assim como não existe compensação 

financeira relacionada à sua participação. 

Os resultados obtidos serão confidenciais e utilizados única e exclusivamente com a finalidade 

descrita para esta pesquisa. 

Em qualquer momento do treinamento, você pode ter acesso aos profissionais responsáveis pelo 

estudo para o esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr Artur F. Delagado, 

que pode ser encontrado na UTI do Instituto da Criança, tel: 3069-8594. Se você tiver alguma dúvida 

ou consideração sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ètica e Pesquisa (CEP) 

– R. Ovídio Pires de Campos, 225 – 5° andar – tel: 3069-6442 ramais 16,17,18 ou 20, Fax: 3069-6442 

ramal 26 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li descrevendo o estudo: 

“Ecocardiografia em terapia intensiva: validação de treinamento voltado para médicos não 

cardiologistas”. 

Eu discuti com o Dr. Artur F. Delgado sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia da desistência se julgar 

necessária. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 
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_______________________________  

Assinatura do médico Data         /       /        

 

_______________________________ 

Assinatura da testemunha Data         /       /        

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

médico para a participação neste estudo. 

 

________________________________  

Artur F Delgado Data         /       /        
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Anexo B - Aprovação pelo Comitê de Ética 
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Anexo C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do sujeito da pesquisa 

ou responsável legal 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:.............................................................................  ................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ..................................................................... Nº ........................... APTO:  ....................  

BAIRRO:  ..................................................................... CIDADE  .....................................................  

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ............................................................  

2. RESPONSÁVEL LEGAL  ..................................................................................................................  

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ........................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ................................................................................ Nº ................... APTO: .................  

BAIRRO: ........................................................CIDADE: ....................................................................  

CEP: .............................................. 

TELEFONE: DDD (............) ...............................................................................................................  

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA. Ecocardiografia em terapia intensiva: validação de 

treinamento voltado para médicos não cardiologistas. 

2. PESQUISADOR: Artur F. Delgado 

CARGO/FUNÇÃO: Coordenador UTI Pediátrica. INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 52090 

UNIDADE DO HCFMUSP: Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 6 Meses 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO-HCFMUSP 

O estudo que está sendo realizado na UTI tem como objetivo treinar e capacitar os médicos da UTI na 

realização do exame de Ecocardiograma. Este exame pode ajudar no tratamento das crianças graves 

internadas na UTI, pois com ele avaliamos o funcionamento do coração. No entanto, até o momento 

apenas os médicos cardiologistas realizam este tipo de exame e como em muito horários do dia os 

cardiologistas não estão disponíveis no Hospital, muitas crianças acabam ficando sem o exame que 

poderia beneficiá-las. 

Para que os médicos da UTI possam realizar o exame eles necessitam de um treinamento. Assim, uma 

médica cardiologista irá realizar o total de 24 aulas para este treinamento. As aulas consistem na 

realização do exame de ecocardiograma pela cardiologista e em seguida pelo médico da UTI. O 

exame não apresenta nenhum tipo de risco para a criança, pois funciona como um exame de 

ultrassonografia e, além disso, não traz nenhum tipo de dor ou desconforto para a criança. 

O exame realizado durante a aula pode beneficiar a criança ao fornecer dados em relação ao 

funcionamento do coração que auxiliem o medico na escolha das melhores medicações a serem 

realizadas para aquele paciente. 

Nenhum exame de rotina deixará de ser realizado na criança que participa do estudo, assim como 

nenhum cuidado médico e de enfermagem será diferente nesta criança em relação às demais. 

Em qualquer momento do treinamento, você pode ter acesso aos profissionais responsáveis pelo 

estudo para o esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr Artur F. Delagado, 

que pode ser encontrado na UTI do Instituto da Criança, tel: 3069-8594. Se você tiver alguma dúvida 

ou consideração sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ètica e Pesquisa (CEP) 

– R. Ovídio Pires de Campos, 225 – 5° andar – tel: 3069-6442 ramais 16,17,18 ou 20, Fax: 3069-6442 

ramal 26 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na instituição. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com os demais pacientes, não sendo divulgada a 

identidade de nenhum paciente. 

Não existem despesas pessoais para o participante do estudo, assim como não existe compensação 

financeira relacionada à sua participação. 

Os resultados obtidos serão confidenciais e utilizados única e exclusivamente com a finalidade 

descrita para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo: “Ecocardiografia em terapia intensiva: validação de treinamento voltado 

para médicos não cardiologistas” 
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Eu discuti com o Dr. Artur F. Delgado sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido no meu atendimento neste Serviço. 

 

 

_______________________________  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

_______________________________ 

Assinatura da testemunha Data         /       /        

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

________________________________  

Artur F Delgado Data         /       /        

 

 



ANEXOS - 81 

 

Anexo D - Questionário aos alunos pós-curso 

Após o término do treinamento você se sente apto a: 

- Manipular o equipamento de ecocardiograma: (   ) Sim (   ) Não 

- Captar boas imagens ecocardiográficas:  (   ) Sim (   ) Não 

- Realizar a análise subjetiva da função de VE:  (   ) Sim (   ) Não 

- Medir a fração de ejeção do VE pelo modo M:  (   ) Sim (   ) Não 

- Realizar a análise subjetiva da função de VD:  (   ) Sim (   ) Não 

- Detectar a presença de refluxo valvar mitral ou tricúspide:  (   ) Sim (   ) Não 

- Classificar o grau do refluxo valvar:  (   ) Sim (   ) Não 

- Detectar a presença de derrame pericárdico:  (   ) Sim (   ) Não 

- Quantificar o grau do derrame pericárdico:  (   ) Sim (   ) Não 

- Medir o índice de distensibilidade de VCI: (   ) Sim (   ) Não 

- Medit o VTI aórtico:  (   ) Sim (   ) Não 

Você julga que o ecocardiograma, após o treinamento realizado, será capaz de te auxiliar em: 

- Reconhecimento de disfunção miocárdica:  (   ) Sim (   ) Não 

- Reconhecimento de parada cardíaca: (   ) Sim (   ) Não 

- Reconhecimento de hipovolemia: (   ) Sim (   ) Não 

- Reconhecimento de hipervolemia: (   ) Sim (   ) Não 

- Reconhecimento de derrame pericárdico:  (   ) Sim (   ) Não 

- Reconhecimento de refluxos valavares:  (   ) Sim (   ) Não 

- Manejo na reposição volêmica:  (   ) Sim (   ) Não 

- Manejo no uso de drogas vasoativas:  (   ) Sim (   ) Não 

- Guia para pericardiocentese:  (   ) Sim (   ) Não 

Você julga ser benéfico ao paciente que o intensivista/emergencista pediátrico possua o 

conhecimento adquirido neste treinamento 

 (   ) Sim     (   ) Não 
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Anexo E - Dados comparativos entre aluno e ecocardiografista 

Fração de ejeção nas 3 etapas de avaliação (expresso em porcentagem) 

Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3 

 Ecocard. Aluno  Ecocard Aluno  Ecocard. Aluno 

1a 78 48 1a 74 61 1a 61 59 

1b 58 48 1b 59 58 1b 72 84 

2a 78 - 2a 66 - 2a 61 59 

2b 58 58 2b 59 57 2b 72 79 

3a 78 47 3a 59 56 3a 81 66 

3b 58 - 3b 66 61 3b 75 83 

4a 64 53 4a 74 70 4a 61 61 

4b 61 49 4b 66 67 4b 72 74 

5a 50 73 5a 66 70 5a 66 67 

5b 63 62 5b 78 86 5b 59 82 

6a 50 - 6a 66 36 6a 66 66 

6b 63 50 6b 78 74 6b 59 78 

7a 50 38 7a 60 97 7a 61 56 

7b 62 57 7b 59 89 7b 64 _ 

8a 50 - 8a 60 51 8a 66 _ 

8b 62 - 8b 59 51 8b 59 62 

9a 65 51 9a 69 60 9a 71 67 

9b 77 62 9b 80 84 9b 66 78 

10a 65 75 10a 69 89 10a 71 79 

10b 77 88 10b 80 71 10b 80 75 

11a 65 61 11a 69 64 11a 71 72 

11b 77 81 11b 80 86 11b 80 72 

12a 65 65 12a 69 60 12a 74 62 

12b 77 91 12b 80 86 12b 66 87 

13a 71 84 13a 63 66 13a 71 60 

13b 74 27 13b 65 76 13b 80 80 

14a 67 54 14a 63 61 14a 74 41 

14b 74 59 14b 65 80 14b 66 84 

15a 71 78 15a 63 65 15a 74 80 

15b 77 86 15b 65 77 15b 66 76 

16a 68 73 16a 63 72 16a 74 49 

16b 64 76 16b 65 76 16b 66 59 
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Índice cardíaco nas 3 etapas de avaliação (expresso em L/min/m

2
) 

Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3 

 Ecocard. Aluno  Ecocard Aluno  Ecocard. Aluno 

1a 3 1,13 1a 2,8 2,5 1a 3,7 4,2 

1b 4,9 1,6 1b 3 2,4 1b 3,3 3,3 

2a 3 - 2a 4,3 _ 2a 3,7 3,2 

2b 4,9 3,3 2b 3 3,9 2b 3,3 3,3 

3a 3 3,9 3a 3 3,3 3a 3,8 4 

3b 4,9 3 3b 4,3 3,5 3b 5,1 2,7 

4a 4,2 3,1 4a 2,8 2,4 4a 3,6 4 

4b 4,1 6,6 4b 4,3 2,9 4b 3,3 2 

5a 2,3 2,9 5a 5,7 5,2 5a 3,7 3,8 

5b 4,1 3,3 5b 8 7,4 5b 2,7 3 

6a 2,3 _ 6a 5,7 3,5 6a 3,7 4,4 

6b 4,1 4,2 6b 8 8 6b 2,7 2,7 

7a 2,3 3 7a 4 - 7a 3 3,4 

7b 4 4,7 7b 3,4 2,3 7b 4,5 4,7 

8a 2,3 - 8a 4 2,7 8a 3,7 _ 

8b 4 - 8b 3,4 3,5 8b 2,7 2,7 

9a 4 - 9a 5,4 6,8 9a 4,5 3,8 

9b 5,5 5,3 9b 8,5 6,4 9b 3,7 4,6 

10a 4,1 3,8 10a 4,9 3,6 10a 4,4 4,1 

10b 5,5 4,1 10b 8,5 4,7 10b 4 3,5 

11a 4 4,6 11a 4,9 5,2 11a 4,4 5,5 

11b 4,1 4,1 11b 8,5 6 11b 4 3,5 

12a 4 4,6 12a 5,5 5,4 12a 4,5 3,6 

12b 4,1 2,6 12b 8,5 4,9 12b 3,9 5,1 

13a 3,3 3,9 13a 5,6 9,1 13a 4,5 5,1 

13b 6,8 5,2 13b 4,6 3,6 13b 4 3 

14a 6,9 5,5 14a 5,6 5 14a 4,5 4,3 

14b 6,8 2,8 14b 4,6 1,6 14b 3,9 3,9 

15a 3,3 3,4 15a 5,6 6,4 15a 4,5 5 

15b 10,4 8 15b 4,6 7,2 15b 3,9 4,4 

16a 4,1 7,7 16a 5,6 4,4 16a 4,5 3,6 

16b 2,7 1,6 16b 4,6 4,9 16b 3,9 4,4 
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