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Resumo

Zamperlini MP. Estudo comparativo sobre acurácia do ultrassom e
radiografia de tórax para diagnóstico de síndrome torácica aguda em
crianças com anemia falciforme [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2020.
Objetivo: Investigar a acurácia diagnóstica do ultrassom (US) point-of-care
de pulmão, realizado por emergencistas pediátricos treinados, para
diagnóstico de Síndrome Torácica Aguda (STA) em crianças com anemia
falciforme. Métodos: Este foi um estudo observacional prospectivo,
realizado na unidade de pronto-atendimento de um hospital infantil urbano
de cuidados terciários. Pacientes pediátricos com antecedente de anemia
falciforme eram incluídos se fossem realizar raio-x de tórax (RXT) por
suspeita de STA. O US point-of-care de pulmão foi realizado por médicos
emergencistas pediátricos treinados e interpretado como positivo ou
negativo para consolidação. O padrão de referência foi a interpretação do
RXT pelo médico emergencista como positivo ou negativo para
consolidação. Uma análise secundária foi realizada utilizando-se o
diagnóstico final na alta como referência.Resultados: Quatro médicos
emergencistas realizaram os estudos de US de pulmão. 79 pacientes foram
incluídos. A média de idade foi de 8 anos (intervalo de 1 a 17 anos).
Quatorze pacientes (18%) receberam diagnóstico de STA com base em um
novo infiltrado no RXT e 30 pacientes tiveram um diagnóstico final de STA
na alta. Comparando com a interpretação do RXT como referência, o US de
pulmão, apresentou sensibilidade de 100% (95%IC 77% a 100%),
especificidade de 68% (95%IC 56% a 79%), valor preditivo positivo de 40%
(95%IC 24% a 56%) e valor preditivo negativo de 100% (95%IC 92% a
100%) para o diagnóstico de STA. A acurácia do US foi de 73% (95%IC 62%
a 83%). Ao usar o diagnóstico na alta como desfecho, o US de pulmão teve
uma sensibilidade significativamente maior (97% vs. 47% p <0,0001) e
menor especificidade (88% vs. 100% p = 0,031) em comparação ao RXT. O
US de pulmão também apresentou valores preditivos positivos mais baixos
(83% vs. 100%, p = 0,009) e negativos mais altos (98% vs. 75%, p <0,0001)
do que o RXT. A acurácia geral do US também foi significativamente maior
que o RXT (91% vs. 80%, p <0,0001). Conclusão: Os resultados do estudo
sugerem que o US de pulmão pode ter um papel como modalidade de
imagem de primeira linha em pacientes pediátricos falciformes com suspeita
de STA.

Descritores: ultrassom de pulmão, anemia falciforme, doença falciforme,
síndrome torácica aguda, ultrassom point-of-care, pneumonia

Abstract

Zamperlini MP. Is point-of-care lung ultrasound an alternative to chest-xray
for diagnosing acute chest syndrome in pediatric sickle cell patients? A
prospective study [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade
de São Paulo”; 2020.
Objective: We investigate the performance characteristics of point-of-care
lung ultrasound (LUS) by pediatric emergency physicians sonographers in
the diagnosis of Acute Chest Syndrome (ACS) in sickle cell children.
Methods: This was a prospective, observational study conducted in a
pediatric ED of an urban tertiary care children’s hospital. Sickle cell pediatric
patients were enrolled if they were to undergo chest x-ray (CXR) for
suspected ACS. Point-of-Care LUS by trained pediatric emergency
physicians was performed and interpreted as either positive or negative for
consolidation. The primary “gold standard” was the emergency physician
interpretation of the CXR. A secondary analysis was performed using
diagnosis at discharge as the endpoint diagnosis. Results: Four pediatric
emergency physicians performed the LUS studies. 79 patients were enrolled.
The median age was 8 years (range 1 to 17 years). Fourteen patients (18%)
received a diagnosis of ACS based on a new infiltrate on CXR in the ED and
30 patients had a final diagnosis of ACS at discharge. Comparing to the CXR
interpretation as gold standard, Point-of-Care LUS had a sensitivity of 100%
(95% CI 77% to 100%), specificity of 68% (95% CI 56% to 79%), positive
predictive value of 40% (95% CI 24% to 56%), and negative predictive value
of 100% (95% CI 92% to 100%) for the diagnosis of ACS. Overall LUS
accuracy was 73,42% (95% CI 62% to 83%). When using diagnosis at
discharge as the endpoint, LUS had a significantly higher sensitivity (97% vs.
47% p<0,0001) and lower specificity (88% vs. 100% p=0,031) compared to
CXR. LUS also had lower positive (83% v. 100%, p=0,009) and higher
negative (98% v. 75%, p<0,0001) predictive values than CXR. The overall
POCUS accuracy was also significantly higher than CXR (91% vs. 80%,
p<0,0001). Conclusion: LUS may have a role as first line imaging in sickle
cell pediatric patients with suspected ACS.

Descriptors: lung ultrasound, sickle cell disease, acute chest syndrome,
point-of-care ultrasound, pneumonia
.

1. INTRODUÇÃO
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A doença falciforme (DF) é o distúrbio hematológico genético mais
frequente na população geral, responsável por mais de 305.000 nascimentos
no mundo em 2010, com milhões de pessoas acometidas pela doença 1. As
maiores frequências de DF são vistas em regiões tropicais, sendo a África
Subsaariana o local de maior prevalência em todo mundo 2. Movimentos
populacionais, incluindo o tráfico de escravos, levaram a uma maior distribuição
do gene alterado entre os continentes.
No Brasil, o número estimado de pessoas afetadas pela anemia
falciforme é de 25.000 a 30.000 indivíduos3, sendo a distribuição territorial
bastante heterogênea, dependendo da composição negroide ou caucasoide da
região. A frequência do gene alterado pode chegar a 1:650 indivíduos em
algumas áreas do nordeste3, conforme demonstrado na figura 1 abaixo.
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Adaptado de Cançado et al, Rev Bras Hematol Hemoter, 2007

Figura 1- Frequência do gene S nas diferentes regiões do Brasil

A Doenca Falciforme (DF) é uma condição autossômica recessiva
caracterizada por uma mutação no gene da cadeia beta da hemoglobina:
mutação de ponto com substituição de uma valina por um ácido glutâmico no
sexto códon do gene da cadeia beta de hemoglobina - (Glu6Val, βs). Esta
mutação

gera

uma

hemoglobina

denominada

hemoglobina

S

(HbS),

responsável pela polimerização do tetrâmero de hemoglobina em situações de
desoxigenação. Essa polimerização deforma a hemácia fazendo-a adquirir o
formato característico de foice, fato que deu nome à doença4.
O termo DF engloba diferentes genótipos associados à presença de pelo
menos um alelo responsável pela HbS. A forma mais grave de apresentação
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da doença é a homozigota (Anemia Falciforme - HbSS). Outras formas da
Doença Falciforme incluem condições heterozigotas como as associações da
hemoglobina S (HbS) com a hemoglobina C (HbSC), entre HbS e β-talassemia
(HbS/β0 ou HbS/ β+) e com outras variantes da globina-beta como HbSD ou
HbSOarab.
Conforme demonstrado na figura 2, a doença Falciforme é uma condição
sistêmica com fisiopatologia bastante complexa. A polimerização intracelular da
HbS altera as propriedades físicas do eritrócito, fazendo-o adquirir uma forma
alongada e rígida, que tem menor capacidade de deformabilidade. Os
eritrócitos falcizados possuem alterações na forma como se movimentam na
corrente sanguínea e na expressão de moléculas de adesão, resultando em
vaso-oclusão de pequenos vasos e anemia hemolítica 5,6, desencadeando um
estado inflamatório e de disfunção do endotélio vascular. As complicações
sistêmicas agudas e crônicas são resultado da isquemia tecidual recorrente e
do estado inflamatório persistente.
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Adapatado de Rees et al, Lancet 2010
Figura 2- Fisiopatologia da doença falciforme

O pulmão é um dos principais órgãos alvo de complicações agudas e
crônicas em pacientes com DF7. A mortalidade atribuída a doenças pulmonares
é significante, com estimativas variando de 21 a 85% 8,9. A doença pulmonar
crônica nos pacientes com DF se caracteriza por anormalidades tanto
parenquimatosas quanto vasculares, incluindo medidas de função pulmonar
alteradas, hipertensão pulmonar, fibrose intersticial difusa e cor pulmonale com
sobrecarga de ventrículo direito10-12. Dentre as complicações agudas, a
síndrome torácica aguda (STA), uma entidade descrita exclusivamente em
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pacientes com DF, ocupa um importante papel13.
A STA é uma complicação da DF caracterizada por início agudo de febre
e/ou sintomas respiratórios, acompanhados por um novo infiltrado pulmonar no
raio-x de tórax (RXT)14.
Como detalhado na figura 3, a fisiopatologia da STA é complexa e
envolve uma combinação de infecção, embolia gordurosa e vaso-oclusão15.

Adaptado de Rees et al, Lancet 2010

Figura 3- Fisiopatologia da STA
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Infecção ou qualquer outro estímulo inflamatório causa hipóxia pulmonar
e aumento da expressão de moléculas de adesão endotelial. Isso precipita a
polimerização da HbS e vaso-oclusão, causando ainda mais hipóxia e
inflamação, criando um ciclo constante.
Vaso-oclusão causa a liberação de hemoglobina livre no plasma, o que,
por sua vez, reduz disponibilidade de óxido nítrico, alterando ainda mais a
expressão das moléculas de adesão.
Infartos ósseos e vaso-oclusão podem causar embolia gordurosa,
prejudicando a circulação pulmonar. Na figura 3, a foto da microscopia mostra
macrófagos pulmonares com inclusão lipídica, que são características de
embolia gordurosa e estão presentes na STA.
A concentração de fosfolipase A2 secretora, que usualmente se eleva
em resposta a inflamação, está sabidamente aumentada na STA, aumentando
também a expressão de moléculas de adesão na vasculatura pulmonar,
piorando a vaso-oclusão. Esse processo misto leva a um espectro de
manifestações clínicas que pode variar de doença respiratória leve a síndrome
do desconforto respiratório agudo.
Essa entidade ocorre em uma incidência que varia de 4 a 25
episódios/100 pacientes-ano, conforme idade e genótipo. É a segunda maior
causa de hospitalização em crianças e adultos com DF, perdendo somente
para as crises álgicas, e é a causa mais comum de óbito nessa população16.
Os pacientes podem apresentar STA como manifestação inicial ou
desenvolvê-la como complicação durante a hospitalização por crises vasooclusivas agudas. A STA está associada a hospitalização prolongada, aumento
do risco de insuficiência respiratória e potencial para desenvolvimento de
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doença pulmonar crônica.
Embora os critérios diagnósticos para a STA sejam bem definidos na
literatura, na prática, muitas vezes é difícil confirmá-lo.
Um estudo prévio, realizado por Morris et al, demonstrou que a
sensibilidade geral do médico para predizer a STA baseado isoladamente em
dados da história e de exame físico foi de apenas 39% (IC 19,1% a 58,9%), e a
precisão do diagnóstico não melhorou significativamente conforme maior tempo
de experiência do profissional17.
Além disso, identificar as anormalidades características da imagem
pulmonar na STA também pode ser desafiador. Primeiro porque a definição da
imagem positiva varia na literatura, podendo ser mais ou menos restrita,
incluindo: “opacidade pulmonar nova”18, “doença pulmonar aguda envolvendo
pelo menos um segmento pulmonar completo”19, ou “ nova opacidade pulmonar
envolvendo pelo menos um segmento pulmonar completo que seja consistente
com a presença de consolidação alveolar, mas excluindo atelectasia”20.
Segundo porque a variação na interpretação intra e entre observadores para o
RXT é um problema bem reconhecido em múltiplos cenários clínicos 21-23. E por
último, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 60% da população
mundial não tem acesso a RXT, tomografia computadorizada ou outras
modalidades de imagem em seus centros de saúde locais24.
A necessidade da presença de um novo infiltrado pulmonar no RXT
para confirmar a STA também impõe que crianças com DF sejam expostas
repetidamente à radiação ionizante. Um estudo retrospectivo, publicado
recentemente, mostrou que uma criança típica com DF terá realizado mais de
25 exames radiográficos aos 18 anos de idade e 5% delas terá feito mais de
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100 exames25. Esses dados enfatizam que as crianças com DF devem ser
consideradas uma população de alto risco para exposição excessiva à radiação
diagnóstica.
Nesse contexto surge nas últimas duas décadas o ultrassom (US) pointof-care como uma modalidade indispensável de imagem para avaliação do
paciente crítico. Conceitualmente, essa ferramenta é utilizada como extensão
do exame físico, pelo mesmo médico que presta atendimento ao paciente e no
local onde o paciente está sendo atendido, sem necessidade de transporte ou
deslocamento para outro setor. Diferente do exame ultrassonográfico
tradicionalmente realizado pelo radiologista, e sem o objetivo de substituir o
mesmo, o exame de US point-of-care é focado em responder um
questionamento clínico específico, usualmente de resposta binária: sim ou não.
O médico clínico ou cirurgião treinado realiza tanto a aquisição da imagem
quanto sua interpretação e usa essas informações para tomada de decisão
imediata, à beira-leito26.
Uma ampla gama de modalidades de US point-of-care trouxeram
melhorias para os cuidados de emergência, desde aumento da segurança em
procedimentos guiados até melhoria na acurácia diagnóstica, tempo de
atendimento e redução de custos27-30.
Dada a sua aplicabilidade, o ensino do ultrassom se espalhou por todos
os níveis da educação médica, sendo integrado desde a faculdade até a
residência em diversas universidades na América do Norte, Europa e inclusive
Brasil31.
O Colégio Americano de Médicos Emergencistas (ACEP – American
College of Emergency Physicians) publicou desde 2001, com revisões em 2008
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e 2016, um documento que regulamenta o escopo do US point-of-care, assim
como deixa clara a obrigatoriedade de treinamento para essa modalidade nas
residências de emergência. Nesse mesmo documento, o formato de
treinamento é sugerido com número de exames a serem realizados em cada
modalidade para aquisição dessa competência pelos residentes32.
Dentre as modalidades de US point-of-care, o US de pulmão tem sido
cada vez mais utilizado à beira do leito para avaliar doenças pulmonares em
pacientes críticos. Ele é uma ferramenta não invasiva e livre de irradiação,
capaz de detectar com precisão entidades patológicas pulmonares e pleurais 3335.

No cenário nacional, as primeiras publicações que discorrem sobre o
uso do US de pulmão para diagnóstico de afecções pulmonares não cardíacas
são da década de 8036,37. Elas enfatizam a utilidade, naquele momento, para
patologias pleurais e já mencionam a aplicabilidade do uso para emergencistas
e intensivistas.

2. JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE

Justificativa e Hipótese
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À medida que o uso do US de pulmão se expande, é necessário validar
sua eficácia em comparação com os padrões de diagnóstico vigentes para as
diversas doenças.
A acurácia do US de pulmão para o diagnóstico de pneumonia é bem
reconhecida, com resultados positivos tanto em adultos quanto em crianças 3845,

mas pouco se sabe sobre seu desempenho no diagnóstico de consolidações

em pacientes falciformes com suspeita de STA.
Dada a ausência de dados na literatura fez-se necessário um estudo
científico para validação do US de pulmão como método diagnóstico para STA
e então incorporação do seu uso na prática clínica com segurança.
Nós formulamos a hipótese de que a utilização do US de pulmão,
considerando-se os mesmos critérios ultrassonográficos de consolidação
pulmonar em pneumonias, detectaria com acurácia consolidações pulmonares
compatíveis com STA, sendo uma alternativa para diagnóstico desta entidade
em pacientes com DF.

3. OBJETIVO

Objetivo

14

Determinar a sensibilidade e especificidade do US de pulmão para o
diagnóstico de consolidação pulmonar em pacientes com DF e suspeita de
STA.

4. MÉTODOS

Métodos

16

Desenho do Estudo e Participantes

Foi realizado um estudo de coorte observacional prospectivo em um
pronto-socorro acadêmico pediátrico, com um censo anual de 15.000
atendimentos. Os pacientes foram incluídos de maio de 2016 a outubro de
2018 utilizando uma amostra por conveniência, com o recrutamento
determinado pela disponibilidade do médico emergencista pediátrico (MEP)
treinado para realização do US. Todos os pacientes com DF (incluindo
hemoglobina SS, SC, talassemia S-beta e SD) com suspeita de STA eram
notificados ao MEP do estudo. Os pacientes incluídos tinham entre 1 mês e 18
anos de idade.
De acordo com diretrizes internacionais, a suspeita de STA pela equipe
médica responsável pelo cuidado dos pacientes, foi baseada na presença de
febre (temperatura ≥ 38,0° C ou 100,4° F) e/ou qualquer um dos seguintes
sinais e sintomas respiratórios: taquipnéia, dispnéia, hipóxia, tosse e dor
torácica7,20. Todos os pacientes receberam tratamento padrão de acordo com o
protocolo institucional

para STA, que se baseia nas diretrizes do National

Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) de 201416.
Antes da obtenção do RXT ou no máximo 6 horas depois, em todos os
pacientes era realizado o US de pulmão por um MEP treinado, não responsável
pelo cuidado do paciente e cego ao resultado do RXT, caso esse tivesse sido
feito anteriormente. O MEP que realizava o US para o estudo estava ciente das
informações clínicas e dos achados do exame físico dos pacientes.
Os pacientes foram excluídos se um diagnóstico de STA houvesse sido
feito nas 6 semanas anteriores à nova suspeita, pois os achados de imagem
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residual ainda poderiam estar presentes46. Os pacientes foram elegíveis para
participar deste estudo mais de uma vez para episódios suspeitos de STA com
intervalos maiores que 6 semanas.

Métodos de Ultrassom

Todos os MEP participantes do estudo tiveram treinamento prévio em
US de pulmão, que incluiu uma aula com duração de 1 hora, 20 exames
supervisionados e teste pós-treinamento. Um deles possuía grande experiência
em US de pulmão antes do início do estudo, com mais de 200 exames
realizados.
Antes de realizar o US de pulmão, o MEP do estudo preencheu um
formulário de coleta de dados clínicos que registrava pontos-chave da história e
dos achados do exame físico (Anexo 1, pg. 40).
O US de pulmão foi realizado utilizando a técnica de varredura de 6
linhas no tórax, semelhante à descrita por Copetti e Catarossi47 , com um
aparelho Logic E (GE Healthcare) usando uma sonda curvilínea de 3 a 5 MHz
ou uma sonda linear de 12 MHz, dependendo do tipo físico do paciente.
Cada pulmão foi dividido em 6 linhas (hemi-claviculares, hemiescapulares e hemi-axilares direita e esquerda) e todas as regiões superiores e
inferiores de cada linha (totalizando 12 regiões pulmonares) foram examinadas
com o paciente na posição supina ou sentada. O transdutor foi posicionado na
orientação sagital e as orientações transversais foram utilizadas apenas nos
locais onde houvesse suspeita de achados anormais, para uma avaliação mais
detalhada (figura 4).
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Figura 4- Técnica do US de pulmão

Clipes e imagens foram gravados para posterior processo de avaliação
de qualidade.
Para cada paciente, o MEP do estudo interpretou seus achados como
“positivos” ou “negativos” para consolidação pulmonar, que foi definida como:
uma lesão subpleural hipoecogênica ou hepatizada, maior que 1 cm, com
desaparecimento da pleura e presença de broncogramas com ar ou fluido em
seu interior (figura 5). Os broncogramas aéreos ultrassonográficos são
elementos lineares hiperecogênicos que representam o ar no interior dos
bronquíolos que aparecem no pulmão consolidado hipoecóico 48. Outros
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achados ultrassonográficos (figura 5) e suas localizações foram registrados,
incluindo: presença ou ausência de deslizamento pleural (movimento rítmico
regular sincronizado com a respiração que ocorre entre a pleura parietal e
visceral), linhas A (artefatos de reverberação da linha pleural observados nos
pulmões aerados), linhas B (linhas verticais hiperecogênicas que se originam
da linha da pleura, progridem até a parte inferior da tela e sugerem edema
intersticial), linhas B confluentes (mais de 3 linhas B por espaço intercostal),
consolidações subpleurais (menores que 1 cm), derrame pleural (espaço
anecóico entre a pleura parietal e visceral) e o Lung-point: ponto em que a
ausência de deslizamento pulmonar transita para uma área de deslizamento
quando o pneumotórax está presente33.

Figura 5 - Achados ultrassonográficos
A = Linhas A, B = Linhas B, C = Consolidação, D = * derrame pleural, setas =
diafragma

Métodos

20

O padrão de referência primário foi a interpretação do MEP responsável
pelo cuidado dos pacientes acerca do resultado do RXT, relatado como positivo
ou negativo para presença de novo infiltrado pulmonar, determinando ou não o
diagnóstico de STA no momento da avaliação inicial. Uma análise secundária
foi realizada utilizando o diagnóstico na alta como referência.
Um médico intensivista pediátrico, com ampla experiência em US de
pulmão, fez a revisão de todas as imagens armazenadas para fornecer uma
medida de concordância. Este revisor ficou cego quanto aos achados clínicos
dos pacientes, à interpretação do US pelo MEP do estudo e à imagem
radiográfica.

Análise de Dados e Cálculo do Tamanho da Amostra

Os dados foram analisados usando o SPSS Statistics (versão 18.0.0,
IBM) e foram descritos usando sensibilidade, especificidade, valores preditivos
positivos e negativos, e intervalos de confiança de 95% (ICs). Análises
estatísticas descritivas foram usadas para dados categóricos. Foram utilizadas
médias para dados distribuídos normalmente e medianas para dados não
distribuídos normalmente. Os valores de Kappa serão utilizados como uma
medida de concordância inter observadores.
Com base em metanálise anterior (39) demonstrando sensibilidade do
US de pulmão de 96% (IC de 95%: 94% –97%) e especificidade de 93% (IC de
95%: 90% –96%) para diagnosticar pneumonia em crianças, e utilizando o
método de Carley et al49, estimamos o tamanho da amostra em 60 pacientes
para obter um IC 95% estreito (+/- 5%) em torno de uma especificidade
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estimada em 92% para diagnóstico ultrassonográfico de consolidação
pulmonar .

5. ÉTICA
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O estudo foi aprovado pela comissão de ética para análises de projetos
de

pesquisa

do

Hospital

(CAAE: 55562716.6.0000.0068).

Foram

das

Clínicas

explicados

aos

da

FMUSP

responsáveis

e

pacientes os procedimentos que iriam ser realizados e solucionadas possíveis
dúvidas a respeito do estudo. Ao final, foi aplicado o Termo de Consentimento
Livre e Informado (Anexo 2, página 44) apropriado para a idade a todos os
pacientes e a seus pais/representantes legais.

6. RESULTADOS
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Foram incluídos um total de 80 episódios suspeitos de STA referentes a
39 pacientes, com idade média de 8 anos (intervalo interquartil [IQR] = 4,5 a
13,5 anos, intervalo = 1 a 17 anos). Um episódio foi excluído por conta de
dados incompletos no prontuário. As características dos pacientes estão
listadas na tabela 1.

Tabela 1- Características clínicas e demográficas (STA = Síndrome torácica
aguda)
Características
clínicas e
demográficas

Diagnóstico Final
STA (N=30)

Idade (anos), média
IQR
Sexo, n (%)
Masculino
História n (%)
Tosse
Dor torácica
Febre
Achados de exame
físico n (%)
Sibilos
Hipoxemia

Não STA (N=49)

Valor de p

8 (4-13)

9 (6-13)

0,332

23 (77%)

30 (61%)

0,242

25 (83,3%)
12 (40%)
21 (70%)

28 (57,1%)
12 (24,5%)
25 (51%)

0,031
0,229
0,154

2 (6,7%)
19 (63,3%)

1 (2%)
19 (38,8%)

0,554
0,059
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O fluxograma do estudo é apresentado na figura 6.

Figura 6- Fluxograma do Estudo
(DF = Doença Falciforme, STA = Síndrome Torácica Aguda, temp = temperatura, RXT
= raio-X de tórax, US = Ultrassom, Pos = positivo, Neg = negativo)

O tempo médio para realização do US pulmonar foi de 12 min e todos os
pacientes foram capazes de cooperar suficientemente com o exame.
Um total de 4 MEP realizaram os estudos de ultrassom point-of-care. O
médico 1 incluiu 30 casos; médico 2, 20 casos; médico 3, 19 casos; e o médico
4, 10 casos.
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Dos 14 casos que tiveram RXT positivo para um novo infiltrado, havia 14
casos de US de pulmão verdadeiros positivos e nenhum falso negativo. Dos 65
casos que tiveram RXT negativos, 44 foram exames de US verdadeiros
negativos e 22 falso-positivos. Portanto, o US apresentou sensibilidade de
100% (IC95% 77% a 100%), especificidade de 68% (IC95% 56% a 79%), valor
preditivo positivo de 40% (IC95% 24% a 56%) e valor preditivo negativo de
100% (IC95% 92% a 100%) para o diagnóstico de STA, se comparado ao RXT
como referência (tabela 2). A acurácia do US, foi de 73% (IC 95%, 62% a
83%).

Tabela 2- Estatística US de pulmão para diagnóstico de STA utilizando RXT
como referência com 95% ICs
Estatística
Sensibilidade
Especificidade
VPP
VPN
Acurácia

US de Pulmão (95% IC)
100% (77-100)
68% (56-79)
40% (24-56)
100% (92-100)
73% (62-83)

US = Ultrassom, VPP = Valor Preditivo Positivo, VPN = Valor Preditivo Negativo

Dos 79 episódios suspeitos de SCA, 30 tiveram STA descrita como
diagnóstico final no momento da alta, com base no curso clínico ou em RXT
que positivou durante a internação. Utilizando o diagnóstico clínico final como
referência, e comparando ambos, US e RXT com esse padrão, o US
apresentou sensibilidade significativamente mais alta (97% vs. 47% p <0,0001)
e menor especificidade (88% vs. 100% p = 0,031) em comparação ao RXT. O
US também apresentou valores preditivos positivos mais baixos (83% vs.
100%, p = 0,009) e negativos significativamente mais altos que o RXT (98% vs.
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75%, p <0,0001) (tabela 3). A acurácia geral do US também foi
significativamente maior que o RXT (91% vs. 80%, p<0,0001).

Tabela 3- Comparação com diagnóstico clínico final como referência
Estatística
Sensibilidade
Especificidade
VPP
VPN
Acurácia

US (95% CI)
97% (90-100)
88% (79-97)
83% (70-95)
98% (93-100)
91% (83-96)

RXT (95% CI)
47% (29-65)
100% (93-100)
100% (77-100)
75% (65-86)
80% (69-88)

Valor de p
<0,0001
0,031
0,009
<0,0001
<0,0001

US = Ultrassom, VPP = Valor Preditivo Positivo, VPN = Valor Preditivo Negativo

Em todos os pacientes com US positivo e RXT positivo para STA, a
localização da consolidação pulmonar foi a mesma nos dois métodos.
As interpretações do médico intensivista pediátrico revisor das imagens
de US tiveram forte concordância com os MEPs do estudo, com valor kappa de
0,65, p = 0,004.
O médico 1 do estudo, incluiu 30 (37,5%) suspeitos de episódios de STA
e possuía grande experiência anterior em US de pulmão. Ele isoladamente
apresentou sensibilidade de 100% (47% -100%) e especificidade de 64% (42%
- 82%) usando como referência o RXT.

7. DISCUSSÃO
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Neste estudo prospectivo observacional, demonstramos que o US de
pulmão pode excluir com precisão as consolidações pulmonares em pacientes
pediátricos com DF e, portanto, descartar o diagnóstico de STA na avaliação
inicial. Seu alto valor preditivo negativo o torna útil como teste de screening,
uma vez que a ausência de novo infiltrado no tórax exclui a possibilidade dessa
condição no momento da avaliação.
A especificidade mais baixa torna o US de pulmão menos útil para
confirmar STA. Uma possível explicação para nossa taxa de falso-positivos é
que, embora o RXT tenha sido historicamente considerado o principal critério
de diagnóstico para STA, estudos recentes sugeriram que o US de pulmão
pode detectar consolidações menores ou mais precocemente que o RXT. Foi
demonstrado que o tamanho médio dos nódulos pulmonares solitários, por
câncer de pulmão, não visualizados no RXT em adultos, é de 1,6 a 1,8 cm, e
possivelmente consolidações do mesmo tamanho podem também não ser
detectadas50-52. Em um estudo anterior de Tsung et al, de 200 pacientes
pediátricos com suspeita de pneumonia, 13 consolidações pulmonares de 1 cm
ou menos foram detectadas pelo US de pulmão e consideradas negativas no
RXT48. No entanto, o significado clínico das pequenas consolidações
detectadas pelo US de pulmão ainda não foi claramente definido53.
Copetti e Cattarossi47 observaram que o US de pulmão era mais positivo
para consolidação pulmonar do que o RXT em 79 crianças com suspeita de
pneumonia atendidas no departamento de emergência. O US de pulmão foi
positivo para consolidação pulmonar em 60 de 60 crianças com pneumonia
confirmada, enquanto os RXTs foram positivos em 53 de 60 crianças. Sete
crianças com achados ultrassonográficos positivos e RXT negativos foram
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posteriormente confirmadas como portadoras de pneumonia por tomografia
computadorizada (TC) ou por curso clínico associado a exames de seguimento.
Além disso, assim como no nosso estudo, nenhuma criança

apresentou

resultados negativos para o US de pulmão e positivos para o RXT (erros falsonegativos), o que reforça o potencial do US como uma ferramenta de exclusão
para consolidação.
Recentemente, Heuvelings et al publicaram um estudo em que foram
comparados os achados de US de pulmão com RXT em 159 crianças com
suspeita de tuberculose. O US detectou anormalidades mais frequentemente
que o RXT e ainda com melhor concordância entre observadores54.
Sendo a STA uma condição com alta morbimortalidade e com base em
evidências recentes de que o US de pulmão talvez apresente superior acurácia
em comparação com RXT em outros cenários clínicos, decidimos fazer uma
análise secundária, considerando o diagnóstico na alta como referência. Um
artigo de revisão, publicado nos últimos anos sobre manejo de pacientes com
DF no departamento de emergência55, já propõe uma definição de STA que
permite o diagnóstico com base apenas em sinais e/ou sintomas clínicos. Ele
recomenda que a STA seja considerada quando uma combinação de pelo
menos 2 dos seguintes sinais ou sintomas estiver presente: dor no peito, febre,
infiltrado pulmonar, sintomas respiratórios e hipoxemia.
Confrontando ambos, RXT e US com diagnóstico clínico final, o US de
pulmão demonstrou sensibilidade significativamente maior com especificidade
moderada para o diagnóstico de STA. O fato da especificidade melhorar
quando se compara o US com o diagnóstico clínico final, enfatiza que ele pode
detectar consolidações mais precoces ou menores que o RXT.
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Ao nosso conhecimento, existe apenas um estudo publicado por
Daswani et al56, que analisou a acurácia do US de pulmão para diagnosticar
consolidações em crianças falciformes com suspeita de STA. Nesse estudo,
um US de pulmão positivo apresentou

sensibilidade de 87% (intervalo de

confiança de 95% [IC] = 62% a 96%) e especificidade de 94% (IC de 95% =
88% a 97%) para detectar consolidações pulmonares. Nesse trabalho, foram
incluídas apenas crianças falciformes com suspeita de STA e febre
concomitante, o que pode ter selecionado pacientes com maior probabilidade
pré-teste de doença, justificando uma melhor especificidade. Além disso, a
idade média dos pacientes foi de 5,7 anos e em nosso estudo, de 8 anos. Uma
população de crianças mais velhas pode incluir mais pacientes com
anormalidades pulmonares crônicas10, comprometendo a especificidade do US
de pulmão. O aspecto ultrassonográfico da imagem não permite sua
diferenciação entre aguda e crônica, a não ser que exista imagem prévia para
comparação.
O estudo acima mencionado também investigou a acurácia do US de
pulmão point-of-care para consolidações de STA por MEP, mas que, nesse
caso, eram cegos para a história clínica do paciente e para as informações do
exame físico. Diferentemente desse grupo, em nosso trabalho, todos os MEP
que realizaram os estudos de US eram conhecedores das informações clínicas
do paciente. Nosso objetivo foi determinar a acurácia do US de pulmão em um
cenário real, como se fosse usado na avaliação clínica inicial, como extensão
do exame físico.
Sabe-se que a STA é grosseiramente subestimada se considerado
apenas história e exame físico17 e quase metade dos pacientes apresenta
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inicialmente uma crise vaso-oclusiva dolorosa e desenvolve essa complicação
no hospital14. Nesse cenário, reforça-se a necessidade de confirmação
diagnóstica por imagem radiológica. A portabilidade, baixo custo e facilidade de
treinamento em US de pulmão point-of-care proporciona que essa seja uma
modalidade de imagem que possa estar mais acessível aos pacientes com DF,
possibilitando o diagnóstico mais precoce de STA.
Estudos anteriores, realizados em áreas remotas, demonstraram que o
US de pulmão pode ser ensinado de maneira eficiente aos médicos e outros
profissionais da saúde que prestam atendimento local, porque se baseia em
técnicas simples e no reconhecimento de padrões24,57,58.
Em nosso estudo, a sensibilidade e especificidade individual de um dos
MEP que apresentava prévia larga experiência em US de pulmão foi
semelhante aos valores encontrados para o grupo em geral. E a interpretação
dos achados de US pelos MEPs do estudo teve forte concordância com o
revisor. Isso reforça que nossos achados podem ser reproduzíveis em cenários
reais onde os profissionais que realizam o US possam ter diferentes níveis de
treinamento.
Por fim, o tempo para realização do US em nosso estudo foi semelhante
ao relatado em estudos anteriores, 2 a 15 minutos para radiologistas e 4 a 10
minutos para médicos não radiologista28.

8. LIMITAÇÕES
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Nosso estudo teve algumas limitações. Primeiro, incluiu uma amostra
relativamente pequena de pacientes de uma única instituição.
Segundo, foi uma amostra por conveniência, os pacientes eram
incluídos apenas quando um MEP treinado em US estava disponível, o que
pode ter introduzido um viés de seleção. No entanto, considerando que
aproximadamente 130 pacientes com DF são seguidos por nossa clínica de
hematologia, esperaríamos aproximadamente 13 casos de STA por ano, com
base na incidência publicada pelo Estudo Cooperativo de Doença Falciforme59.
Os 14 casos positivos em nosso estudo com base na radiografia torácica e os
30 casos positivos com base no diagnóstico de alta no período de 2 anos
estão próximos da estimativa e, portanto, os casos perdidos provavelmente não
tiveram um impacto significativo em nossos resultados.
Terceiro, usamos vários operadores com experiência variada em
ultrassonografia para avaliar a acurácia diagnóstica do US. No entanto, um
treinamento mínimo foi assegurado para todos os ultrassonografistas do estudo
e a acurácia individual do único MEP participante com mais ampla experiência
em US foi semelhante à acurácia geral.
Quarto, o padrão de referência para diagnóstico de STA é difícil de ser
definido. O RXT pode não detectar todos os infiltrados, especialmente as
consolidações iniciais ou pequenas. O acompanhamento clínico com
diagnóstico final, usando registros médicos, pode ser subjetivo. Além disso,
realizar RXTs ou tomografias computadorizadas repetidas para confirmar ou
descartar STA não é ético nem viável.
Finalmente, como já mencionado, o pulmão é um órgão alvo frequente
para complicações a longo prazo nos pacientes com DF. Provavelmente nossa
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amostra incluiu crianças com condições pulmonares crônicas, gerando
resultados aplicáveis a uma população realista de departamento de
emergência. No entanto, sem imagens prévias de US de pulmão para esses
pacientes, não conseguiríamos distinguir as alterações agudas das crônicas, o
que poderia ter impactado na especificidade do US de pulmão.

9. CONCLUSÕES
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1. A alta sensibilidade e o alto valor preditivo negativo para detecção de
consolidações em STA encontrados no estudo, fazem do US de pulmão
uma

excelente

ferramenta

para

descartar

com

precisão

esse

diagnóstico;
2. O número relativamente elevado de casos falso-positivos comprometeu
de alguma forma a especificidade e o valor preditivo positivo. Porém
ambos mostraram melhora quando o US foi comparado com diagnóstico
final como desfecho. Um US positivo associado a um quadro clínico
sugestivo deve ser tratado como tal ou, em casos clinicamente incertos,
observação clínica cuidadosa é mandatória. Maior detalhamento
radiológico ou US seriado pode ser uma alternativa nesse cenário.

A incorporação do US na investigação diagnóstica da STA pode
potencialmente agilizar os cuidados e reduzir a radiação diagnóstica na
população falciforme. Além disso, a capacidade de expandir essa modalidade
para áreas remotas com capacidades limitadas de imagem diagnóstica (como
RXT) pode promover melhora no cuidado de crianças com DF no mundo todo.

10. ANEXOS
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Anexos

ANEXO 1

Ficha para extração de dados

Projeto: Estudo Comparativo sobre Acurácia do Ultrassom e Radiografia de tórax para Diagnóstico de Síndrome
Torácica Aguda em Crianças com Anemia Falciforme

Etiqueta:

Data da inclusão no estudo: __/__/____
Data de admissão no serviço: __/__/___

Critérios de Inclusão: Paciente com diagnóstico de anemia falciforme e queixa aguda que configura suspeita de
síndrome torácica aguda (STA) por:

FEBRE

DOR TORÁCICA

DOR TORACO-LOMBAR

TOSSE

SIBILOS

Descrever local da dor torácica:

HIPOXEMIA (SAT = _____ (aa) SAT BASAL = _____ (aa)

OUTROS (DESCREVA:_______________________________________________________)

Suspeita de STA foi identificada na:
PORTA

RETA

Sala de Emergência

Enfermaria

Há alteração de ausculta respiratória?
Não

Antecedentes

v Sim (descreva no quadrado ao lado)
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Asma ou sibilância recorrente

Exposição à fumaça de tabaco em domicílio

STA prévia ( se sim quando: ______________________________)
Fez fisioterapia respiratória antes da suspeita de STA

Estava internado por outro
motivo (qual: _____________)

Recebeu transfusão nesta internação
Realizou procedimento cirúrgico na última semana

Passo a Passo:
1. Aplicar Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
2. Aplicar score de desconforto respiratório RDAI = _____________
3. Aplicar score de avaliação da dor (marcar na figura)

4.
5.
6.
7.

Ligar aparelho de Ultrassom
Apertar a tecla PACIENTE e inserir matrícula e nome da criança
Escolher transdutor linear ou curvilíneo a depender do tamanho da criança
Usar Preset vascular para o linear e FAST para o curvilíneo, fazer ajustes de ganho e profundidade conforme
necessário
8. Informar paciente sobre o procedimento que será realizado, acomodar o paciente de forma confortável e
com privacidade, cobrir com lençol as partes do tórax que não estão sendo examinadas.
9. Quando tudo estiver pronto comece a cronometrar o tempo
10. Salvar um clip de cada linha analizada (apertar tecla P3 para salvar, total de 6 clips)

Hora de início do exame: ___ : ___ (

) Sonografista:
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RMCL* RMAL* RMSL*

Achados
Linhas A
Linhas B esparsas
Linhas B coalescentes
Consolidação Subpleural
Consolidação Pulmonar
Derrame Pleural
Lung Point
Hepatização Pulmonar
Irregularidade Pleural
Ausência de deslizamento Pleural

LMCL* LMAL* LMSL*

* RMCL / LMCL = Right and Left mid clavicular line
RMAL / LMAL = Right and Left mid axillary line
RMSL / LMSL = Right and Left mid scapular line

Hora de término do exame: ___ : ___ (

)

A localização dos achados positivos do ultrassom, se houverem, correspondem ao local onde o paciente tem dor ou
ausculta alterada?
Sim

Não

Não se aplica

Na sua opinião os achados do ultrassom são compatíveis com consolidação pulmonar?
Sim

Não

Rx de tórax foi interpretado pelo médico primário como
POSITIVO

NEGATIVO para infiltrado pulmonar novo

Ultrassom de pulmão foi considerado pelo revisor:
POSITIVO

NEGATIVO para consolidação

Diagnóstico final foi de STA?
SIM

NÃO
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RDAI

Sibilos
Expiratórios
Inspiratórios
Localização

0
Nenhum
Nenhum
Nenhum

1
Final
Parte
Segmentar <2 de
4 campos
pulmonares

2
1/2
Toda
Difusos > 3 de 4
campos
pulmonares

Tiragens
Supraclavicular
Intercostal
Subcostal

Nenhum
Nenhum
Nenhum

Leve
Leve
Leve

Moderada
Moderada
Moderada

3
3/4

Grave
Grave
Grave

4
Toda
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ANEXO 2

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.) ..................................................................................
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1 – Desenho do estudo e objetivo(s) “essas informações estão sendo fornecidas para sua participação
voluntária neste estudo, que tem como objetivo:
Você ou seu filho/filha está sendo atendido no pronto socorro do Instituto da Criança com
suspeita de Síndrome Torácica Aguda, uma complicação frequente em pacientes com anemia
falciforme que se assemelha a uma pneumonia. Para confirmar esse diagnóstico será necessário
realizar um RX de tórax. Gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para falar sobre um estudo
que está sendo realizado no nosso serviço em que estamos testando se o ultrassom de tórax
seria capaz de detectar as mesmas alterações que o RX nessa situação de suspeita de síndrome
torácica aguda.
2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e identificação dos que
forem experimentais e não rotineiros:
Se você concordar, faremos um ultrassom de tórax rapidamente, antes da realização do RX,
tentando identificar alterações compatíveis com “consolidação”, que é um sinal de síndrome
torácica aguda. Este ultrassom, não demorará mais que 10 min para ser realizado.
3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados:
Após realização do ultrassom, você ou seu filho/filha, receberá o tratamento normalmente. O
estudo não vai mudar o tipo de tratamento que você ou seu filho/a receberá.
4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos ítem 2:
Ultrassom é um tipo de exame feito com frequência, em crianças, bebês e mulheres grávidas.
Não há evidências de nenhum malefício que esse exame possa causar. Não há irradiação
envolvida no exame, o aparelho utiliza ondas sonoras para fornecer a imagem da área estudada.
O exame demorará 5 a 10 min para ser feito, mas isso não deve causar nenhum prejuízo para o
atendimento ou recebimento de medicações. Um possível desconforto é que parte do tórax
precisa ser exposta para realização do exame, mas deixaremos coberto o restante e faremos o
exame em sala fechada para que não haja exposição desnecessária. Por fim, o gel utilizado para
realização do ultrassom pode causar leve desconforto inicial por ter temperatura mais fria.
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5 – Benefícios para o participante:
Não há benefício direto para o participante. Através deste estudo será permitido à comunidade
médica ter maior conhecimento sobre o papel do ultrassom para diagnóstico de síndrome
torácica aguda, podendo eventualmente o ultrassom se comprovar como um método para
diagnóstico desta complicação que não necessita uso de irradiação e pode ser realizado
imediatamente na chegada do paciente no pronto socorro mesmo em locais onde o RX não está
disponível.
6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o paciente pode optar;
não há procedimentos envolvidos.
7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. Cláudio
Schvartsman/Dra Marcela Preto Zamperlini que podem ser encontrados no endereço rua Enéas de
Carvalho Aguiar 645 Telefone(s) 2661-8703 ou 2661-8661. Se você tiver alguma consideração ou dúvida
sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires
de Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661-7585 – e-mail: cappesq.adm@hc.fm.us.br
8 – 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;
09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros
pacientes,
não
sendo
divulgado
a
identificação
de
nenhum
paciente;
10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos
abertos,
ou
de
resultados
que
sejam
do
conhecimento
dos
pesquisadores;
11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do
estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua
participação.
12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado para esta e futuras pesquisas:
As imagens adquiridas serão armazenadas para futuras pesquisas envolvendo doença falciforme e
síndrome torácica aguda. Esta nova pesquisa será também encaminhada e aprovada pela Comissão
de Pesquisa e Ética do HC (CAPPesq).
No caso de realização de outras pesquisas usando este material doado, há necessidade de contatá-lo para
obter novas autorizações:
( ) Não, eu dispendo estas novas autorizações, pois estou ciente e de acordo que cada nova pesquisa será
analisada pela Comissão para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP que autorizará ou não a utilização do material biológico que foi por mim doado.
( ) Sim, no caso de novas pesquisas, eu quero ser contratado para autorizar ou não a utilização do material
biológico que foi por mim doado.
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para
mim, descrevendo o estudo” Estudo Comparativo sobre Acurácia do Ultrassom e Radiografia de Tórax para
Diagnóstico de Síndrome Torácica Aguda em Crianças com Anemia Falciforme

Eu discuti com o Dr. Claudio Schvatsman /Dra Marcela Preto Zamperlini 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, ou no meu
atendimento neste Serviço.
------------------------------------------------Assinatura do paciente/representante legal Data

/

/

/

/

------------------------------------------------------------------------Assinatura da testemunha

Data

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de
deficiência auditiva ou visual.
(Somente para o responsável do projeto)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente
ou representante legal para a participação neste estudo.
-------------------------------------------------------------------------

Assinatura do responsável pelo estudo

Data

/

/

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável________
Rubrica do pesquisador________
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