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RESUMO 

 

Costa,   Jean Allan.   Utilidade do Ecocardiógrafo Ultraportátil  Direcionado na 

Avaliação Pré-operatória de Cirurgia Não Cardíaca. 2015, Dissertação (Mestrado 

em Ciências Cardiovasculares) Faculdade de Medicina, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2015. 

 
 

Introdução: O sonho do ecocardiógrafo portátil iniciou na década de 1970, com 

aparelhos que já podiam ser instalados em pequenas clínicas. Hoje evoluiu para o 

ecocardiógrafo de bolso. Trata-se de indiscutível avanço, porém com certas limitações. 

Objetivo: Avaliar se o exame pelo ecocardiógrafo ultraportátil pode contribuir 

significativamente para o aumento da segurança em procedimentos cirúrgicos não 

cardíacos em pacientes com mais 60 anos de idade. Casuística e métodos: Estudo de 

211 pacientes, com mais de 60 anos de idade e com classificação de risco cirúrgico 

ASA I ou ASA II, para cirurgias não-cardíacas eletivas, que foram, consecutivamente, 

submetidos  a avaliação com o ecocardiógrafo ultraportátil  para detecção de possíveis 

cardiopatias, não suspeitadas na avaliação pré-operatória habitual. Os exames também 

foram avaliados por dois outros observadores, para fins de comparação dos resultados. 

Resultados: Ao todo foram encontrados 39,3% (83) de pacientes com alguma alteração 

cardíaca relevante. As alterações que levaram a alguma mudança na conduta clínico-

anestésica foram 12,8% (27), sendo que em 9,5% (20) o procedimento cirúrgico teve de 

ser adiado para avaliação cardiológica mais detalhada. Conclusão:  O uso dessa nova 

tecnologia pode contribuir significativamente para maior segurança na avaliação pré-

operatória de pacientes com 60 anos de idade ou mais, em cirurgias não cardíacas, 

eletivas. 
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Palavras-chave: ecocardiógrafo ultra-portátil, echo-pocket, pré-operatório 

                                                                                                                                                                                           

ABSTRACT 

 

Costa, Jean. Ultraportable Targeted Echocardiograph Utility in Preoperative 

Assessment of Non-cardiac Surgery.  2015, Dissertation (Masters in Cardiovascular 

Sciences) Faculty of Medicine, Fluminense Federal University, Niterói, 2015. 

 

 

Introduction: The dream of portable echocardiograph began in the 1970s, with devices 

that could already be installed in small clinics. Today it has evolved into the pocket 

echocardiograph. It is incontestable advance, but with certain limitations. Objective: To 

evaluate if the examination by the ultra-portable echocardiograph can contribute 

significantly to the detection of unsuspected heart diseases in the pre-operatory period 

of non-cardiac surgery.  Casuistry and Method:  Observational study of 211 patients 

over 60 years of age and with surgical risk ASA I or ASA II, referred to elective non-

cardiac surgery, which were, consecutively, gone under evaluation with the ultra-

portable echocardiograph to detect possible heart diseases, unsuspected in the usual pre-

operatory evaluation. Tests were also evaluated by two other observers, for comparison 

of results. Results: Altogether, 39.3% (83) of patients were found to have some relevant 

cardiac alterations.  The alterations that led to any changes in the clinical and anesthetic 

management were equivalent to 12.8% (27), and 9.5% (20) of the surgeries had to be 

postponed for more detailed cardiac evaluation. Conclusion: The use of this new 

technology can contribute significantly to increased safety in the preoperative 

evaluation of patients aged 60 years or more in elective non-cardiac, elective surgery. 
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As técnicas de imagem se desenvolveram muito nas últimas décadas. 

Progressivamente os exames de imagem passaram a fazer parte da prática 

clínica diária de diversos profissionais da área de saúde. Estudos realizados 

nos Estados Unidos da América demonstraram um crescimento significativo 

nos custos dos exames de imagem, sendo que esses custos não se 

traduziram em melhores desfechos necessariamente1. Dentre os exames de 

imagem, o ecocardiograma apresenta o maior número de solicitações na 

área de diagnóstico cardiovascular1. A solicitação de ecocardiograma 

transtorácico (ETT) nos Estados Unidos responde por aproximadamente 

50% de todos os exames de imagem na área cardiovascular2. Entre os 

motivos que explicam o sucesso da ecocardiografia podemos ressaltar o seu 

baixo custo, ampla disponibilidade, ausência de efeitos adversos, ausência 

de exposição à radiação e capacidade de ser realizado à beira do leito. O 

“sonho” do ecocardiograma “portátil” (móvel) materializou-se na década de 

1970. Desde então os exames de imagem passaram a difundir-se para 

locais distantes dos hospitais de grande porte, podendo ser acessíveis em 

hospitais menores e clínicas. 

O ecocardiograma passou por diversas transformações tecnológicas que 

incluíram o modo bidimensional, o Doppler colorido, a sonda esofágica, o uso 

de contraste e, principalmente a busca da miniaturização, que pode ser 

ilustrada na sequência de imagens (figuras 1 a 6).  

 

 

Fig.1 Aparelho de ultrassom 

década 50.Exame realiza-

do com pac. em banheira e 

imóvel. 

Fig.-2 Aparelho de 

ultrassom “portátil”, 

da década de 70. 

Fig.-3 Aparelho de ultrassom 

um pouco mais moderno, já 

do século 21, informatizado. 
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Fig.4 Aparelho de 

ultrassom da atualidade, 

modelo iE – 33 da 

Phillips,do Departamento 

de Ecocardiografia do  

Hospital    Universitário 

Antonio  Pedro. 

Fig.5º O 

aparelho portátil 

Mylab 25-gold  

Esaote e sua 

portabilidade. 

 

Fig – 6 Comparação entre 

aparelhos de ecocardio-

grafia “standard” e ultra-

portátil(iE-33 da PHILIPS 

e VSCAN da GE) do De-

partamento de Ecocardio-

grafia do Hospital Uni-

versitário Antonio Pedro. 

 

   

Recentemente o avanço na miniaturização dos equipamentos de 

ecocardiograma e ultrassom tem facilitado ainda mais o acesso a diagnósticos 

que levariam mais tempo para serem feitos e agilizado procedimentos que 

podem definir o tratamento do paciente,3,4 com aparelhos menores e mais 

eficientes em portabilidade, mas nem sempre com os mesmos recursos dos 

aparelhos maiores5 -13. 

Os aparelhos portáteis apresentam, praticamente todas as funções dos 

aparelhos convencionais (de móvel), inclusive funções específicas sofisticadas 

mais recentes, mas ainda são bem menos práticos na portabilidade que os 

aparelhos ultraportáteis. 

Um dos avanços mais recentes no campo da miniaturização dos 

aparelhos de ultrassom foi o surgimento do aparelho ultraportátil, com 

excelente portabilidade, fácil manuseio, boa imagem, mas não dispõe de 

avaliação pelos modos unidimensional, Doppler pulsado e Doppler contínuo, 

limitando a detecção e dimensionamento de algumas alterações cardiológicas. 

           Embora o aparelho ultraportátil não disponha desses recursos os 

trabalhos têm revelado que quando operado por profissionais experientes 
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apresenta viabilidade de exames com boa acurácia,10-15 apesar de dispor 

apenas de eco-2D (bidimensional) e Doppler colorido, além de apresentar 

recursos que podem melhorar seu valor técnico, como transmissão de imagem 

via “smartphone”, ou armazenamento de imagens para posterior estudo em 

estações de trabalho, “workstation”. É um aparelho de fácil manuseio e também 

de fácil transporte, devido às suas dimensões e ao custo relativamente 

acessível em nosso meio. O questionamento sobre a utilidade dessa nova 

tecnologia está calcado justamente em cima dessa relação 

facilidade/limitações, gerando dúvidas sobre sua real confiabilidade. 

Resolvemos testar esta nova tecnologia conferindo se ela poderia contribuir 

para uma avaliação pré-operatória mais segura. 

Estima-se que mais de 230 milhões de procedimentos cirúrgicos sejam 

realizados a cada ano em todo o mundo16. As complicações cardiovasculares 

perioperatórias mais comuns são: infarto agudo do miocárdio (IAM); parada 

cardíaca e insuficiência cardíaca aguda – ocorrendo em cerca de 5% dos 

pacientes com 70 anos ou mais que são submetidos a cirurgias não cardíacas 

– 3 milhões e 450 mil casos de complicações cardiovasculares, se 

considerarmos, hipoteticamente, cerca de 30% do total o número de cirurgias 

em pacientes com idade ≥70anos (percentual estimado somente para fins de 

ilustração numérica). Estas complicações devem ser evitadas, pois têm 

elevadas taxas de mortalidade, que oscilam entre 15% e 20% - 517.500 a 

690.000 óbitos nesse caso hipotético - e correspondem a um terço de toda a 

mortalidade observada no período perioperatório17. No Brasil, conforme dados 

do Ministério da Saúde de 2008, eram realizadas, até então, cerca de 3 

milhões de cirurgias não cardíacas anualmente, com um custo de 

aproximadamente 2,4 bilhões de reais e com mortalidade perioperatória em 

torno de 2,3% de todos os procedimentos17. 

As doenças cardiovasculares são as principais causas de 

morbimortalidade no mundo. Em 2005 foram responsáveis por cerca de 35 

milhões de óbitos no mundo, 80% deles em países de média e baixa renda.18 

No Brasil, de 2000 a 2009, foram responsáveis por 65% dos óbitos na 

população adulta em fase laboral e por 40% das aposentadorias precoces19. 
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Desde o início da década de 70 já existiam trabalhos denunciando a dificuldade 

de lidar com a hipertensão arterial. Wilber e Barrow publicaram (1972) um 

artigo clássico sobre “a regra das metades” (rule of halves), onde já 

denunciavam que aproximadamente 50% dos hipertensos é detectado; dos 

que são detectados somente 50% é tratado; e, dos detectados e tratados, 

somente 50% é controlado20. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 50 a 70% dos 

pacientes não adere ao tratamento prescrito21-23. Essa baixa adesão pode ser 

devida, entre outros, à natureza pouco sintomática da HAS, aos efeitos 

colaterais da medicação, à longa duração da terapia, aos regimes 

medicamentosos complicados, à falta de motivação e ao desafio às crenças de 

saúde dos pacientes, ao custo das drogas, à comunicação deficiente entre 

médicos e pacientes, à falta de conhecimento sobre a hipertensão e suas 

complicações, a problemas de relação médico-paciente, à desorganização do 

sistema de saúde e à “inércia clínica”, que podemos entender como a 

relutância que o médico pode apresentar de iniciar ou intensificar um 

tratamento já em andamento, mesmo conhecendo as recomendações recentes 

sobre o manejo adequado da hipertensão24. 

           Em reunião realizada no Rio de Janeiro em novembro de 2003, com 

representantes do Ministério as Saúde, da Organização Pan Americana de 

Saúde, Organização Mundial da Saúde e da Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e Alimentação, foi dito que o conjunto das doenças crônicas 

não transmissíveis é responsável por 60% das mortes e incapacidade em todo 

o mundo, numa escala progressiva, podendo chegar a 70% de todas as mortes 

em 202024. Os indicadores de saúde, de vários países, têm revelado aumento 

na prevalência das doenças crônicas não transmissíveis em todo o mundo25, 

mas também têm mostrado aumento na longevidade das populações, inclusive 

com implicações sócio-econômicas importantes (Datasus, 2004). A hipótese da 

expansão da morbidade (Gruenberg, 1977; Kramer, 1980)26 postula que o 

declínio da mortalidade é devido à redução nas taxas de mortalidade das 

doenças, e não à redução na incidência ou na sua progressão. Nesse caso, a 

queda na letalidade seria basicamente por avanços e extensão de atendimento 
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médico qualificado focado nas fases mais avançadas da evolução da doença. 

Tais avanços incluem a disseminação dos centros de tratamento intensivo, as 

modernas tecnologias diagnósticas e de tratamento clínico ou as cirurgias das 

coronárias. Consequentemente o declínio na mortalidade seria acompanhado 

por um aumento na prevalência de doenças crônicas e de incapacidade27. 

           Vários trabalhos vêm demonstrando que a população de idosos no 

Brasil vem aumentando e que, em função de vários fatores, também vem 

aumentando a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, que têm 

como uma das suas características principais o caráter silencioso da sua 

evolução, podendo gerar consequências cardiovasculares graves antes mesmo 

de o paciente perceber que é acometido de uma dessas patologias26-28. O 

desconhecimento ou má adesão ao tratamento dessas doenças crônicas não 

transmissíveis pode estar gerando um número expressivo de pessoas com 

consequências cardiovasculares que desconhecem a extensão e a gravidade 

desses problemas. Associado às dificuldades na avaliação clínica pré-

operatória, mesmo por profissionais experientes, e/ou às limitações inerentes à 

natureza dos exames habitualmente solicitados como pré-operatório (RX 

Tórax, ECG e exames laboratoriais), podemos supor que uma parcela 

significativa de pacientes com ≥ 60 anos, já com algum tipo de complicação 

cardiovascular importante, possa estar sendo encaminhada para cirurgias não-

cardíacas com avaliação cardiovascular subestimada. É possível que os 

pacientes nessa faixa de idade possam apresentar cardiopatias, adquiridas de 

forma crônica, que não sejam tão bem expressas por esses exames. A 

dificuldade normalmente existente para que esses pacientes tenham acesso ao 

exame ecocardiográfico convencional pode contribuir para o agravamento 

dessa situação. 

O uso do ecocardiógrafo ultraportátil na avaliação do paciente de pré-

operatório pode ter benefícios para médicos, pacientes e hospital como um 

todo. Esses benefícios, inclusive, podem ser maiores nos tempos atuais aonde 

exames físicos imperfeitos, devido a fatores diversos, têm se tornado uma 

realidade mesmo entre médicos com treinamento.  
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A decisão de se recomendar exames, medidas cardioprotetoras ou 

terapêuticas para um paciente que irá ser submetido a uma cirurgia não-

cardíaca, em última análise, se torna um ato de equilíbrio entre as 

probabilidades de eficácia versus risco. A utilização rotineira do 

ecocardiograma de repouso, como ferramenta para estratificação de risco, é 

técnicamente desencorajada, sendo uma recomendação classe lll, de acordo 

com a ll Diretriz de Avaliação Perioperatória da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, 201129. Portanto sua indicação deve ser criteriosa e analisada de 

forma individualizada29,30. O propósito da avaliação pré-operatória é verificar o 

estado clínico do paciente, gerando recomendações sobre a avaliação, 

manuseio e risco de problemas em todo o período perioperatório, gerando 

decisões que beneficiem o paciente a curto e longo-prazo, tornando o ato 

operatório mais seguro. 

Vários trabalhos mostram que o manuseio perioperatório é importante 

nos resultados obtidos e que o ¨stress¨ cirúrgico interfere na evolução pós-

operatória, morbidade e duração da hospitalização. A anamnese e o exame 

físico bem feitos ainda são a melhor forma de fazer o ¨screening¨ das doenças 

31-33 . Os pacientes devem ser classificados de acordo com sua condição clínica 

para ser submetido a procedimento cirúrgico (Quadro-1). 

 Os exames laboratoriais não servem para ¨screening¨ de doenças não 

suspeitadas. Descobrir problemas não relacionados com a conduta a ser 

tomada não traz, necessariamente, benefícios ao paciente34-40. Os pacientes 

assintomáticos, ASA-1, com idade até 40 anos não se beneficiam com a 

realização de exames laboratoriais34-36. A American Society of Anesthesiology 

recomenda a realização de exames complementares de acordo com a sua 

escala de risco cirúrgico (Quadro 2). 
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                   Quadro-1 Sistema de Classificação de risco cirúrgico dos pacientes        

s                                  segundo a American Society of Anesthesilogy 

       Sistema de Classificação dos pacientes segundo a ASA  

Classe Descrição 

ASA 1 Sem distúrbios fisiológicos, bioquímicos ou psiquiátricos 

 

ASA 2 

Leve a moderado distúrbio fisiológico, controlado.  Sem 

comprometimento da atividade normal.  A condição pode afetar 

a cirurgia ou anestesia. 

 

ASA 3 

Distúrbio sistêmico importante, de difícil controle, com 

comprometimento da atividade normal e com impacto sobre a 

anestesia e cirurgia. 

 

ASA 4 

Desordem sistêmica severa, potencialmente letal, com grande 

impacto sobre a anestesia e cirurgia. 

ASA 5 Moribundo.  A cirurgia é a única esperança para salvar a vida.  

 
 
              Quadro-2  Recomendação de exames na avaliação pré-operatória       
d                              de acordo com a classificação da ASA. 
                  

  Estado físico Idade Exames 

  ASA I < 50 anos 

51 a 60 anos 

>60 anos 

>75 anos 

Hemoglobina, Hematócrito, 

Hb, Ht, eletrocardiograma (ECG) 

Hb, ECG, creatinina e glicemia 

Hb, Ht, ECG, creatinina e glicemia, 

Raio X de tórax 

  ASA II Qualquer idade Hb, Ht e exames de acordo com a doença 

ASA II (com doença             

cardiovascular) 

Qualquer 

idade 

Hb, Ht, ECG, raio X de tórax, creatinina Nª, K 

(se usar diurético) 

  ASAII  
  (com diabete ) 

Qualquer idade Hb, ECG, creatinina, glicemia, Nª, K+ 

  ASA III, IV, V 

 

Qualquer 

idade 

Hb, Ht, ECG, creatinina, glicemia,  

Nª, K+ raio X de tórax, e exames de acordo com 
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a doença 

    Ht: hematócrito; Hb: hemoglobina; ECG: eletrocardiograma; Na sódio; K; potássio.                                     

E                

De acordo principalmente com o grau de agressão, trauma tecidual e 

perdas sanguíneas, os procedimentos cirúrgicos são distribuídos de acordo 

com o disposto no quadro 3. 

 

 

Quadro-3 Classificação dos tipos de procedimento cirúrgico de acordo 

                  com o grau de agressão aos órgãos/sistemas do corpo. 

Tipos de Procedimentos Cirúrgicos 

a) Procedimento minimamente invasivo:   

Baixo potencial para causar alterações da fisiologia normal.   

Raramente relacionado com morbidade ligada ao procedimento anestésico. 

Raramente requer hemotranfusões, monitorização invasiva ou   CTI pós-

operatório. 

 

b)  Procedimento moderadamente invasivo:   

Moderado potencial para alterar a fisiologia normal.   

Pode requerer hemotransfusão, monitorização invasiva ou 

 CTI pós-operatório. 

c)  Procedimento altamente invasivo:   

Tipicamente produz alteração da fisiologia normal.     

      Quase sempre requer hemotransfusão, monitorização invasiva ou  

      CTI no pós-operatório. 

          

A Indicação dos exames pré-operatórios mais comumente solicitados: 

 

RX tórax:   a) maiores de 75 anos. 

                   b) sintomáticos.  

                   C) pacientes com fatores de risco para doença pulmonar.          

  ECG: 

       a) Homens acima de 40 anos submetidos a procedimentos B ou C. 
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       b) Mulheres acima de 50 anos submetidas a procedimentos B ou C. 

       c) Deve-se repetir o ECG se o realizado foi feito há mais de 2 meses29, 37-

40. 

 

O racional do presente estudo se baseia no fato de que solicitação 

rotineira de ecocardiograma convencional, mesmo para essa população 

específica (≥60 anos de idade e com doenças crônicas), poderia encarecer 

muito o processo pré-operatório e, pior, em muitos serviços poderia contribuir 

para um grande retardo no agendamento do procedimento cirúrgico expondo o 

paciente a riscos de complicações e até mesmo de óbito antes que o 

procedimento cirúrgico fosse realizado. Nesse cenário poderia aparecer o valor 

do aparelho ultraportátil, fazendo avaliações rápidas e eficazes na detecção de 

cardiopatias não suspeitadas pela avaliação pré-operatória rotineira.  
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2. OBJETIVOS 
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2.1.  OBJETIVO GERAL 

 

Estimar a utilidade do ecocardiógrafo ultraportátil na avaliação pré-

operatória de cirurgia não-cardíaca através da observação da prevalência de 

cardiopatias não suspeitadas pela rotina pré-operatória habitual e detectadas 

por esta técnica inovadora.  

 

2.2.  OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

1. Conhecer as características demográficas e clínicas dos pacientes 

com ≥ 60 anos de idade em pré-operatório de cirurgia não-cardíaca no 

Hospital Universitário Antônio Pedro. 

2. Avaliar o impacto das informações obtidas com o ultrassom 

ultraportátil na conduta clínico-anestésico perioperatória.  
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3. MÉTODOS 
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3.1 - Pacientes 

 

3.1.1 – Desenho do estudo e amostra estudada: 

   Estudada  

Estudo prospectivo, observacional, transversal em que foram estudados, 

consecutivamente, 211 pacientes com ≥ 60 anos direcionados para cirurgias 

eletivas diversas, não cardíacas, com classificação de risco cirúrgico ASA-1 ou 

ASA-2 no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). 

 

3.1.2 – Cálculo Amostral: 

 

              Para o cálculo amostral, baseando-se em um tamanho de população 

estimado em 150.000 pessoas com ≥60 anos de idade (dados do Programa 

Médico de Família de Niterói), com prevalência de 10%, podendo variar de 6% 

a 16% foram necessários exames em 216 pacientes para se obter o nível de 

confiança de 95%. 

 

3.1.3 – Fluxo de recrutamento dos pacientes: 

 

O paciente, depois de passar pela avaliação pré-operatória com um 

clínico, onde recebe a classificação de risco cirúrgico pelos critérios da A.S.A., 

é encaminhado ao ambulatório de avaliação pré-anestésica e, deste, já com a 

classificação de risco cirúrgico, segue para a avaliação com o ecocardiógrafo 

ultraportátil. Não houve critério de seleção dos pacientes, sendo o seu 

encaminhamento consecutivo. Na sala de avaliação o paciente é submetido a  

entrevista com coleta de dados pessoais e técnicos (antropometria – peso, 

altura e cintura abdominal), avaliação clínica simples, na posição sentado - 

avaliação de ectoscopia, verificação da pressão arterial (com 

esfignomanômetro Welch Allyn Tycos), auscultas cardíaca e pulmonar (com 

estetoscópio cardiológico duo-sonic da Premium) - e verificação dos pulsos ( 

palpação e, no caso dos pulsos carotídeos, ausculta também) e avaliação 

ecocardiográfica semi-quantitativa com o ecocardiógrafo ultraportátil. O 
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paciente é orientado em relação ao procedimento a ser realizado e para a 

coleta de dados pessoais adaptado para este estudo (anexo 1) sobre 

diagnósticos, fatores de risco, doenças associadas e terapêutica em uso 

(quando for o caso). 

            Foram incluídos no trabalho os pacientes com ≥60 anos de idade e que 

obtiveram classificação de risco cirúrgico ASA-1 ou ASA-2 para qualquer 

cirurgia não cardíaca eletiva. Os resultados da avaliação com o ecocardiógrafo 

de bolso foram transmitidos aos médicos responsáveis pelo acompanhamento 

do paciente em até 14 dias após a realização do mesmo (portanto, bem antes 

do procedimento cirúrgico proposto), e também fornecidos a cada paciente, 

respectivamente. Todos os achados de investigações que ocorreram durante a 

avaliação foram considerados para a conclusão final. Toda alteração cardíaca 

grave foi imediatamente reportada ao médico anestesista para pronto 

encaminhamento do paciente ao acompanhamento adequado. 

 

 

3.1.4 - Critérios de Inclusão e exclusão: 

 

Inclusão:  

Pacientes com ≥60 anos, de ambos os sexos, encaminhados pelo 

ambulatório de avaliação pré-anestésica, com classificação de risco cirúrgico 

ASA-1 ou ASA-2 para cirurgia não-cardíaca eletiva. 

Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 2).  

Exclusão:  

Pacientes com as características descritas acima e que tenham 

realizado ecocardiograma convencional recentemente. 

Pacientes portadores de cardiopatias com prévio conhecimento, por 

parte de si mesmos, ou dos médicos que os examinaram. 
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3.2 - Materiais 

 3.2.1 – Equipamento ecocardiógrafo ultraportátil 

          O aparelho utilizado na pesquisa é o V-Scan (GE Healthcare, Milwaukee, 

Wisconsin, EUA), apresentado na figura 7, com as seguintes características: 

 

 

 

 

Figura 7 – Vscan – ecocardiógrafo ultraportátil  – ( Fotografia VSCAN proprietário). 

Departamento de Ecocardiografia do Hospital  Universitário  Antonio  Pedro –  foto  

em 14.08. 2015. 

 

 Dimensões: 

           - do aparelho – 135/73/28mm 

           - da sonda – 120/33/26mm 

           - do Display – 3,5 polegadas 

 - peso – 390g 
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 Características Técnicas:   

          - resolução de imagem – 240 . 320 pixels 

          - ângulo de varredura do eco bidimensional – 75º 

          - ângulo de varredura do eco color Doppler - 30º 

          - profundidade de varredura do eco bidimensional– até 25 cm 

          - memória para imagens congeladas e em movimento (cineloop).  

Foi realizada uma avaliação semiquantitativa, ou seja, não foram obtidos 

dados quantitativos das dimensões das estruturas e funções cardíacas sistólica 

ou diastólica, pois estas análises, com o recurso “distância” do aparelho tornam 

o exame laborioso e pouco prático do ponto de vista clínico. Embora, em 

alguns poucos casos, quando era grande a dúvida sobre as dimensões do VE 

ou do AE, esse recurso tenha sido utilizado. Foram utilizadas as avaliações 

subjetivas das estruturas e das funções cardíacas contráteis global, segmentar 

e hemodinâmica para a confecção do laudo. 

As imagens de cada exame foram arquivadas para futuras avaliações. 

 

3.3 – Modo de realização e avaliação dos ecocardiogramas com os 

aparelhos selecionados. 

Todos os exames foram gravados para esclarecer eventuais dúvidas, 

em fase posterior. As imagens arquivadas de cada exame realizado com o 

ecocardiógrafo ultraportátil foram também avaliadas por outro ecocardiografista 

qualificado e experiente e sem conhecimento em relação ao laudo inicial, para 

posterior comparação. Uma amostragem de 30 pacientes, já avaliados com o 

ecocardiógrafo ultraportátil, foi direcionada aleatóriamente para ser submetida 

a exame ecocardiográfico em aparelho convencional por um terceiro 

observador. Essa terceira avaliação foi feita em ecocardiógrafo modelo iE 33 

da PHILIPS (Fig. 4), com as respectivas medidas numéricas de função 

sistólica, função diastólica e disfunções valvares, para comparação com os 

laudos de exames realizados no aparelho ultraportátil, sem que o 

ecocardiografista tenha conhecimento dos laudos anteriores. 

Os exames com o ecocardiógrafo ultraportátil tiveram a duração, média, de 5 a 
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10 minutos. 

As técnicas  utilizadas  para  realização  dos  exames  com  o        

ecocardiógrafo ultraportátil foram as mesmas utilizadas para os exames  de   

ecocardiograma   habituais, utilizando as janelas acústicas ou ecocardiográficas e os  

planos de.corte tradicionais nas posições mais  comumente utilizadas  pelos  

operadores .que utilizam a mão esquerda. 

         

 Em todos os cortes foram feitas avaliações com o eco bidimensional e com o 

Doppler colorido. 

3.4 – Modo de avaliação dos exames ecocardiográficos. 

A função contrátil global ventricular esquerda foi classificada pelo 

examinador, de forma subjetiva, como normal, disfunção leve, disfunção 

moderada, e disfunção importante.   

A função contrátil segmentar foi classificada pelo observador como 

normal, hipocinética, acinética. A avaliação de discinesia foi feita, como variável 

independente, segundo o critério de presença ou ausência, conforme o 

desempenho contrátil da região analisada. A classificação anátomo-funcional 

em segmentos seguirá as diretrizes da Sociedade Brasileira de Imagens.  

As quatro valvas foram avaliadas conforme: 

a) Aspecto – normal, senil ou esclerose. 

b) Mobilidade dos folhetos – normal, restrição leve, restrição moderada 

ou restrição importante. 

c) Regurgitação – ausente, leve, moderada ou importante. 

As dimensões do ventrículo esquerdo foram avaliadas no final da sístole 

e da diástole no plano paraesternal longitudinal, paraesternal transverso e 

apical 4 câmaras e 3 câmaras e classificadas de modo subjetivo pelo 

examinador em normal, aumento leve, aumento moderado e aumento 
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importante. A presença ou não de hipertrofia foi avaliada como variável 

independente. 

As dimensões do átrio esquerdo foram avaliadas no final da sístole no 

plano paraesternal longitudinal, no apical 4 câmaras e 2 câmaras e 

classificadas de modo subjetivo pelo examinador em normal, aumento leve, 

aumento moderado e aumento importante.   

A aorta ascendente e arco aórtico foram avaliados em relação ao 

diâmetro e classificados subjetivamente pelo observador em normal, dilatação 

leve, dilatação moderada ou dilatação importante. A presença ou não de 

ateromatose foi avaliada como variável independente. 

As dimensões das câmaras direitas foram avaliadas segundo os critérios 

subjetivos de normal ou aumentadas. 

O pericárdio foi avaliado quanto a presença de derrame em ausente, 

derrame leve, derrame moderado, derrame importante e espessamento 

pericárdico ausente ou presente.  

O sistema cava-inferior foi avaliado subjetivamente quanto ao diâmetro e 

a dinâmica respiratória, sendo classificado em dilatado ou normal em relação 

ao diâmetro, e em normal ou anormal quanto à dinâmica respiratória – variação 

do diâmetro inferior a 50% foi considerada patológica – aumento da pressão 

venosa central.  

A função diastólica do VE não foi mensurada, uma vez que os recursos 

técnicos para tal não estão disponíveis no ecocardiógrafo ultraportátil. 

 Quaisquer outras patologias não descritas acima foram classificadas em 

separado. 

3.5 – Dinâmica da avaliação dos dados obtidos com o ecocardiógrafo 

ultraportátil 

Após a realização do ecocardiograma de bolso o laudo é encaminhado 

para um profissional da anestesiologia do Hospital Universitário Antônio Pedro. 
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Após a emissão de opinião criteriosa desse profissional os pacientes foram 

classificados em três grupos. Essa opinião do profissional de anestesiologia foi 

expressa sob a forma de um questionário sobre a importância do resultado do 

exame que está analisando em relação ao procedimento previsto para o 

paciente, com objetivo de proporcionar menor risco clínico/cirúrgico para o 

paciente. 

Esse questionário foi formulado com base em três perguntas 

direcionadas para esclarecer sobre a importância do laudo do ecocardiograma 

para a segurança na tomada de decisões em relação ao procedimento 

cirúrgico e quais as mudanças realizadas em relação ao plano inicial. Nesse 

questionário os principais esclarecimentos solicitados são: 

1- Em relação ao procedimento o laudo do eco foi considerado: 

(   ) sem importância       (   ) moderada importância       (   ) decisivo    

           (   ) pouca importância    (   ) muito importante 

 

2- O laudo do eco deixou-o mais seguro para a realização do 

procedimento ? 

                                     (   ) sim                     (   ) não 

 

          3- O laudo do eco contribuiu para alguma mudança na conduta com o            

.              paciente a ser operado ? 

1 ( 0 ) não 

  2 ( 0 ) apenas fiquei mais atenta 

3 ( 0 ) aumentei a vigilância e a monitorização do paciente 

  4 ( 0 ) mudei a preparação do paciente 

  5 ( 1 ) mudei a conduta anestésica 

  6 ( 2 ) esperei avaliação cardiológica mais completa 

  7 ( 2 ) adiei 

  8 ( 2 ) cancelei 

 0 = Conduta anestésica e cronograma do procedimento mantidos. 
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 1 = Conduta anestésica alterada e cronograma mantido. 

  2 = Cronograma alterado. 

 

A 1ª pergunta teve a finalidade de avaliar a importância que o 

profissional deu ao laudo do eco para tomar suas decisões. A 2ª pergunta, 

embora um tanto óbvia, procura dar a idéia da influência do laudo do eco para 

tomada de decisões mais embasadas.  A 3ª pergunta define o desfecho da 

conduta em relação ao paciente e seu procedimento proposto, baseado nas 

alterações ecográficas encontradas. Sendo assim consideramos, em relação à 

terceira pergunta, a que define que rumo foi tomado na conduta clínica após o 

conhecimento do laudo do ecocardiograma com o aparelho ultraportátil; os 

itens de 1 a 4, de menor importância, por não alterarem dados técnicos de 

relevância do procedimento como a técnica anestésica ou a data marcada para 

a realização do mesmo. O item de número 5 foi considerado desfecho leve por 

ser importante o suficiente para mudar a técnica anestésica, mas manter o 

cronograma para o procedimento. Os itens de 6 a 8 foram considerados 

desfechos de maior importância, pois os dados encontrados foram suficientes 

para mudar a data do procedimento; em todos os casos para aguardar 

avaliação cardiológica mais completa. 

            Dessa forma consideramos três grupos de resultados distintos: 

 

Grupo-1 – Pacientes que tiveram sua conduta clínico-anestésica e cronograma 

do procedimento mantidos. 

Grupo-2 – Pacientes que tiveram sua conduta clínico-anestésica 

significativamente alterada, sem interferir com o cronograma do procedimento 

(troca de anestésico e/ou técnica anestésica, alterações na hidratação ou 

medicação de suporte). 

Grupo-3 – Pacientes que tiveram alterações no cronograma do procedimento, 

como adiamento (para melhor avaliação cardiovascular) ou cancelamento do 

procedimento previsto. 
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           Em relação ao grupo 2 consideramos mudança na conduta clínico-

anestésica a mudança da técnica anestésica no sentido de diminuir os efeitos 

dos anestésicos no sistema cardiovascular e também das drogas associadas 

para diminuir os riscos de eventuais complicações. 

            Na terceira pergunta do questionário pré-formulado, já descrito, a 

anestesista pode assinalar mais de uma resposta, desde que não fossem 

antagônicas. As respostas obtidas com esse questionário são descritas na 

tabela 4. 

 

3.6 - Análise estatística  

 

 A análise descritiva apresentou na forma de tabelas os dados 

observados, expressos pela frequência (n) e percentual (%) para dados 

categóricos (qualitativos) e média e desvio padrão, para dados numéricos.  

 A análise inferencial foi composta pelo coeficiente de Kappa para 

avaliar a concordância interobservador (ou intermétodos) na classificação 

dos parâmetros cardiológicos. 

 O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. A 

análise estatística foi processada pelo software estatístico SPSS versão 

20.0. 

Análise multivariada também foi utilizada para comparar os parâmetros 

entre dois grupos de ajuste para outras variáveis, como sexo e idade. 

 

3.7- Aspectos éticos:  

 

Este estudo foi conduzido de acordo com os princípios estabelecidos na 

Declaração de Helsinki e revistos em 2000 (Escócia 2000). 

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade                               

.          de Medicina da UFF,  CEP HUAP, sob protocolo:  

               C.A.A.E. nº 13903213.5.0000.5243 
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4. RESULTADOS  
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4.1.  Análise da Amostra 

 

Estudamos, no período de abril de 2013 a junho de 2015, 211 pacientes 

com ≥ 60 anos de idade (média de 68,9 ±7,01 anos) encaminhados para 

cirurgias não cardíacas diversas, eletivas, já com avaliações pré-operatórias e 

pré-anestésicas feitas e com classificação de risco cirúrgico ASA-1(8 pacientes 

ou 3,8%) ou ASA-2 (203 pacientes ou 96,2%).  

Ao todo foram 57 homens e 154 (73%) mulheres, de raça predominante 

branca (145 brancos ou 68,7%), com média de índice de massa corporal de 

28,2 ± 5,7.   As características principais da amostra estão na tabela 1. 
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Tabela 1 . Características dos indivíduos pesquisados 
 

Características dos indivíduos Nº % 

Total 211 100% 

Sexo   
Mulher 154 (73.0) 

Cor da pele   

Branca 145 (68.7) 
Porte cirúrgico   

Pequeno 87 (41.2) 

Médio 112 (53.1) 
Grande 12 (5.7) 

ASA   

ASA 2 203 (96.2) 

DMII   
Sim 47 (22.3) 

Não 164 (77,7) 

Hipertensão   
Sim                                                                                                               126 (59,7) 

Pas alterada   

Sim 90 (42,6) 
Pad alterada   

Sim 33 (15,6) 
 

  
     Média        (DP) 

 
Idade 68.9           (7,0) 
Altura (cm) 158             (10) 
Peso (Kg) 70              (15) 
Índice de massa corporal 28,2           (5,7) 
Cintura abdominal (cm) 102             (10) 
ASC      1,71          (0,199)  
Frequência cardíaca 78,4           (5,8) 
Pressão arterial sistólica 146,8         (25,4) 
Pressão arterial diastólica  83,5         (11,4) 
  
  
  

Tabela 1 – características dos indivíduos pesquisados. Pas = pressão arterial 

sistólica; Pad = pressão arterial diastólica; DM ll = diabetes melitus ll; ASA: 

classificação de risco cirúrgico da American Society of Anesthesiology. Kg = 

kilo grama, Cm = centímetro,DP = Desvio padrão, ASC = área de superfície 

corporal 
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Avaliação Ecocardiográfica:  

Foi possível a realização do ecocardiograma em todos os pacientes, 

sendo encontrados os seguintes achados: 58 pacientes com exames normais, 

70 pacientes com leves refluxos valvares e 83 pacientes em que foram 

encontradas anormalidades outras que não os leves refluxos valvares.    

Outras anormalidades encontradas foram: 5 pacientes com leve 

aumento dos diâmetros do VE, função sistólica global alterada em 4 pacientes 

(3 com disfunção leve e 1 com disfunção moderada) e 12 com alterações na 

contratilidade segmentar. Observamos aumento do átrio direito em 7 pacientes, 

sendo 3 com aumento importante e 3 com aumento moderado.  

A avaliação ecocardiográfica da função valvar demonstrou a presença 

de redução na abertura valvar mitral em 4 pacientes, 2 de categoria leve, 1 

moderada e 1 importante, enquanto que redução na abertura valvar aórtica foi 

observada em 21 pacientes, sendo 15 classificadas como leve, 5 como 

moderada e 1 importante. Insuficiência mitral teve prevalência de 54,9%, com 

103 casos, sendo 96 casos de insuficiência leve, 5 de insuficiência moderada e 

2 importantes. Já a insuficiência aórtica foi observada em 61 (32,5%) 

pacientes, sendo 58 casos de insuficiência leve e 3 de insuficiência moderada. 

A regurgitação tricúspide ocorreu em 49 pacientes, sendo 42 casos de 

insuficiência leve, 5 de moderada e 2 casos de insuficiência importante.  

Adicionalmente, outras anormalidades encontradas foram:  6 casos de 

leve dilatação da aorta torácica e 1 caso de dilatação moderada. Na avaliação 

do pericárdio encontramos 5 casos com leve aumento do líquido pericárdico.  

           Além da entrevista e da avaliação física, também relacionamos os dados 

dos eletrocardiogramas e radiografias do tórax, que foram solicitados como 

parte da avaliação pré-operatória, e analisamos os resultados de acordo com 

os objetivos do estudo.   Em relação aos laudos dos ECGs e dos RX do tórax 

foram considerados apenas os dados que tinham maior probabilidade de 

guardar relação com os achados nos exames com o ecocardiógrafo ultraportátil 

e com suas repercussões na conduta clínico-anestésica. Sendo assim na 

análise do RX tórax foi considerada principalmente a avaliação da área 
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cardíaca, segundo os critérios do próprio Serviço de Radiologia do HUAP 

(utilizam o índice cárdio-torácico); e na análise dos ECGs foram consideradas 

as alterações isquêmicas ou sugestivas de sobrecarga de alguma câmara 

cardíaca, segundo os laudos emitidos pelos profissionais do Serviço de 

Cardiologia do HUAP. 

Entre as anormalidades assinaladas ao ECG ressaltamos a presença de 

1 caso de ECG com alterações isquêmicas primárias com posterior 

correspondência ecocardiográfica enquanto que os outros 5 casos de ECG 

com alterações isquêmicas não apresentavam anormalidades correspondentes 

ao ecocardiograma.  

 

Tabela 2 Comparação dos laudos do RX de tórax com os desfechos. 

 
 
Laudos RX 
tórax  

 
 

Nº  
Pacientes 

 
 

   Nº 
 %  

Conduta 
clínica e 
cronogra

ma 
mantidos 

Conduta 
clínica 

alterada e 
 

cronogram
a 

mantido 

Cronogram
a alterado 

 

 

 

Normal 
 

122 (57,8)  84 (81,6) 4 ((3,9) 15 (14,6)  

Área cardíaca no 
limite superior da 
normalidade 
 

 
7 

          
(3,3) 

 
7 (100) 

 
0 (0) 

 
0  (0) 

 

Área cardíaca 
aumentada 

8 (3,7)       
 

7(87,5) 0 (0) 1 (12,5)  

Avaliação da área 
cardíaca 
prejudicada 
 

3 (1.4)      2(66,7) 0  (0) 1 (33,3)  

Outros 1 (0,5) 1(100) 0 (0) 0   (0) 
 

 

Sem o exame 70 (33,)        
 

0 (0) 0 (0) 3   (0)  

Total 211 (100)      99  (0) 4 ( 0) 0   (0)  
       
 ___________________________________________________________________________ 

Tabela - 02 Comparação dos laudos do RX do tórax com desfechos. 
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Tabela 3    Comparação dos laudos do ECG com os desfechos 

 
 
Laudos de ECG  

 
 

Nº  
Pacientes 

 
 

   Nº 
 %  

Conduta 
clínica e 

cronograma 
mantidos 

Conduta 
clínica 

alterada e 
 cronograma 

mantido 

Cronograma 
alterado 

Normal 83 (39,3) 74 (89,1) 2 ((2,4) 7(8,4) 
 
Alterações inespecíficas 
repolarização 
ventricular 
 

 
49 

 
(23,2) 

 
39 (79,6) 

 
  

 
1 (2,0) 

 
8 (16,3) 

Sobrecarga de câmaras 
 

12 (5,7) 9 (75,0) 2 (16,7) 1 (8,3) 

Isquêmico 
 

6 (2,8) 4 (66,7)       0  (0) 2 (33,3) 

Outros 
 

20 (9,5) 17 (85,0) 1  (5,0) 2 (10,0)  

Sem o exame 
 

41 (19,4) 35 (85,4) 4 ( 9,7) 2 (4,9) 

Total 211 (100)    
 ___________________________________________________________________________ 

Tabela - 03 Comparação dos laudos do ECG com os desfechos. 

 

 

Conduta Clínica após a realização do Ecocardiograma Ultraportátil 

 

De acordo com os dados do questionário de conduta clínica preenchido pela 

anestesista do Hospital (tabela 4), de 211 pacientes avaliados tivemos 184 

(87,2%) deles com a conduta clínico-anestésica e o cronograma mantidos; 7 

(3,3%) com a conduta clínico-anestésica alterada, porém com o cronograma 

mantido, ou seja, a data da realização do procedimento foi mantida; e, por fim, 

tivemos 20 (9,5%) dos pacientes com adiamento do procedimento em função 

dos dados fornecidos pela avaliação com o ecocardiógrafo ultraportátil. As 

principais causas de adiamento das cirurgias foram alterações na contratilidade 

segmentar e global do VE. 
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Tabela 4          Tipos de conduta anestésica frente ao laudo ecocardiográfico 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

Conduta 
clínica e 

cronograma 
mantido 

Conduta 
clínica 

alterada e 
cronograma 

mantido 

Cronograma 
alterado 

   184 (87,2) 7 (3,3) 20 (9,5) 

Total 211 
Nº 

100 
% 

   

      
      
Apenas fiquei mais atenta 74 35,1 60 0 0 
Aumentei a vigilância e 
monitorização do paciente 
 

 
96 

 
45,5 

 
91 

 
0 

 
0 

Apenas fiquei mais atenta e 
aumentei a vigilância e 
monitorização do paciente 

 
10 

 
4,7 

 
4 

 
0 

 
0 

 
Mudei a preparação do 
paciente e aumentei a 
vigilância e monitorização 
 

 
4 

 
1,4 

 
4 

 
0 

 
0 

      
Mudei a conduta anestésica 
 

1 0,5 0 1 0 

Mudei a preparação do 
paciente e mudei a conduta 
anestésica 

 
1 

 
0,9 

 
0 

 
1 

 
0 
 

Mudei a conduta anestésica e 
aumentei a vigilância e 
monitorização do paciente 
 

 
5 

 
2,4 

 
0 

 
5 

 
0 

      
Esperei avaliação cardiológica 
mais completa 

   9 4,3 0 0 9 

      
Adiei o procedimento e esperei 
avaliação cardiológica mais 
completa 

10 4,7 0 0 10 

      
Mudei a preparação do 
paciente, adiei o procedimento 
e aumentei a vigilância e 
monitorização do paciente 

1 0,5 0 0 1 
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Tabela 5 Análise Interobservador para os parâmetros cardiológicos do VSCAN 
entre os observadores 1 e 2  

                

Parâmetros Cardiológicos 

alterados pelo 
VSCAN1   VSCAN1 x VSCAN2 

Nº %   Kappa EP p valor 

1 
 Dimensão do ventrículo esquerdo 
hipertrofia 

10 4,7   0,69 0,12 < 0,001 

2  Dimensão do ventrículo esquerdo 7 3,3 
 

0,29 0,17 < 0,001 

3  Dimensão do átrio esquerdo 53 25,1   0,51 0,07 < 0,001 

4  Dimensão do átrio direito 7 3,3   0,53 0,18 < 0,001 

5  Função ventricular global 6 2,8 
 

0,80 0,14 < 0,001 

6  Função ventricular segmentar 14 6,6   0,38 0,13 < 0,001 

7  Valva mitral mobilidade dos folhetos 4 1,9   0,86 0,143 < 0,001 

8  Valva mitral regurgitação 114 54,0  0.52 0,06 < 0,001 

9  Valva aórtica mobilidade dos folhetos 25 11,8   0,51 0,10 < 0,001 

10  Valva aórtica regurgitação 66 31,3  0,49 0,06 < 0,001 

11  Valva tricúspide regurgitação 55 26,1   0,56 0,063 < 0,001 

EP; erro padrão. 

obs.:para algumas características não processa a estatística Kappa pela insuficiência de casos positivos. 
 
 

 

            A análise interobservador mostrou boa concordância entre os 

observadores que utilizaram as imagens do V Scan, com exceção da análise 

das dimensões do VE e da sua função segmentar, que foram moderados. As 

comparações com os exames realizados com o ecocardiógrafo convencional 

(iE 33 Philips) foram prejudicas pelo baixo número de casos. 
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5. DISCUSSÃO 
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O ecocardiograma ultraportátil é uma nova ferramenta que tem ocupado 

um papel crescente complementar ao exame clínico na avaliação de pacientes 

graças a sua rápida execução, pronta disponibilidade e custos acessíveis. Foi 

recentemente demonstrado que esta tecnologia tem um valor diagnóstico 

incremental ao exame clínico cardiológico, aumentando o número de 

diagnósticos adequados e reduzindo o uso rotineiro da ecocardiografia 9-14.  

Encontramos no nosso estudo que o uso do ecocardiograma ultraportátil 

foi útil para detecção de cardiopatias de significância clínica em pacientes 

previamente liberados para o ato operatório com risco cirúrgico ASA 1 ou 2. Foi 

detectada uma taxa significativa de anormalidades cardíacas previamente 

desconhecidas, sendo que em alguns casos o ato operatório teve de ser 

adiado para melhor avaliação cardiovascular.  

Nos tempos atuais o médico dispõe de limitado tempo para realizar uma 

consulta médica em toda a sua plenitude – anamnese, exame físico, 

solicitações de exames, anotações no prontuário do paciente, emissão de 

laudo ou parecer, atestados, declarações, avaliação dos exames trazidos pelo 

paciente, prescrição de medicamentos ou medidas terapêuticas, documento de 

encaminhamento para outros serviços e explicação do problema de saúde para 

o paciente, além de destacar bem a importância do problema de saúde, da 

importância do uso correto da medicação prescrita, das consequências do não 

uso correto e os possíveis efeitos colaterais dos medicamentos. Todos esses 

fatores podem contribuir, em muitos casos associados a biótipo desfavorável, 

para dificuldades na detecção de cardiopatias significativas pela avaliação 

clínica41-50. Os exames complementares normalmente solicitados na avaliação 

pré-operatória, como foi visto neste trabalho, não guardam relação linear entre 

as alterações que apresentam com a presença de cardiopatias expressivas, 

dificultando mais ainda a detecção dessas anomalias. O resultado desse 

contexto descrito é a possibilidade de um número expressivo de pacientes com 

mais de 60 anos de idade ser portador de cardiopatia relevante e desconhecida 

por ele mesmo e até pelo seu médico assistente. 
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O uso do ecocardiograma ultraportátil tem sido motivo de estudo em 

diversas áreas da cardiologia51, sendo que o foco na avaliação pré-operatório é 

mais recente. Cavallari e colaboradores publicaram um estudo sobre o uso do 

ecocardiograma ultraportátil em pacientes com indicação de cirurgia não-

cardíaca52.  Eles avaliaram de modo randomizado 100 pacientes que 

apresentavam doença cardiovascular conhecida ou queixas cardiovasculares 

significativas e que o cardiologista indicou a realização de um ecocardiograma. 

Ao comparar o uso do ecocardiograma ultraportátil (Opti-Go Philips) com o 

ecocardiograma convencional (Philips iE33) os pesquisadores observaram a 

mesma taxa de conclusividade diagnóstica entre as técnicas, porém o 

ecocardiograma ultraportátil tem o exame mais rápido e com menor tempo de 

espera, o que agiliza a liberação pré-operatória52. Diversos pontos diferem 

entre o nosso estudo e de Cavallari: em nosso trabalho estudamos maior 

número de pacientes (211), todos sem suspeita de cardiopatias e já com 

liberação clínica para as cirurgias, sem ressalvas em relação a cardiopatias.  

Estes fatores podem explicar a diferença entre as taxas mais elevadas de 

exames sem alterações significativas em nossa amostra em comparação aos 

do estudo de Cavallari (60,7% versus 12,8%). No desenho do estudo italiano 

os pacientes foram randomizados para uma técnica ou outra, sendo que 50 

pacientes fizeram o ecocardiograma ultraportátil e na nossa amostra todos 

foram submetidos a esta técnica. Já no trabalho de Frederiksen e 

colaboradores, na Dinamarca, foi evidenciada a acurácia e a equivalência de 

tempo do exame feito com o ecocardiógrafo ultraportátil (V Scan) quando 

comparado com outro aparelho portátil (Vivid i system) em exames realizados 

em pacientes de pré-operatório com distúrbios cardiovasculares agudos ou 

agudizados, na posição semi-inclinada53. Também no trabalho de Canty e 

colaboradores, na Austrália, o foco da avaliação foram os pacientes de pré-

operatório com suspeita ou doença cardiovascular sintomática e que foram 

beneficiados com o uso desta nova técnica de avaliação54. 

Entre as limitações do nosso estudo podemos destacar que o ultrassom 

ultraportátil necessita de um operador experiente, o que pode gerar resultados 

diversos nas mãos de operadores com menor experiência. Fato a ser 
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destacado foi a reprodutibilidade interobservador moderada na avaliação dos 

volumes do ventrículo esquerdo e da sua função segmentar. Finalmente, 

acreditamos que a avaliação de pacientes em outros contextos clínicos, como 

em pré-operatórios de cirurgias vasculares ou outras cirurgias de alto risco 

poderiam gerar dados diversos dos obtidos.  

          Em síntese, vários trabalhos têm ressaltado a importância do 

ecocardiógrafo ultraportátil na redução de tempo e em sua acurácia na 

detecção ou confirmação de cardiopatias em pacientes suspeitos ou mesmo 

com confirmação prévia de cardiopatias já existentes7-14. Nosso trabalho 

ressalta a importância da nova técnica na detecção de cardiopatias não 

suspeitadas, particularmente em situação de risco, no caso a liberação já em 

curso para uma cirurgia não cardíaca. Esses dados demonstram a importância 

da nova técnica em ampliar a busca por cardiopatias em população sem 

suspeita prévia, porém com fatores de risco suficientes para gerar essas 

anomalias. 
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6 . CONCLUSÃO 
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O ecocardiograma ultraportátil é uma ferramenta exeqüível, de fácil 

implementação na prática da avaliação pré-operatória. Em nosso trabalho 39% 

dos pacientes avaliados apresentaram anormalidades não suspeitadas pela 

rotina pré-operatória habitual e detectadas por esta técnica inovadora. As 

anormalidades mais frequentes encontradas pelo ecocardiograma ultraportátil 

foram pequenos refluxos valvares e aumentos cavitários.  

As características demográficas e clínicas dos pacientes com ≥ 60 anos de 

idade em pré-operatório de cirurgia não-cardíaca no Hospital Universitário 

Antônio Pedro foram: predominância do sexo feminino, com taxas significativas 

de fatores de risco cardiovascular, e presença de doenças crônicas não 

transmissíveis, inadequadamente tratadas ou não tratadas, que já 

desenvolveram cardiopatias expressivas e com potencial para complicações 

graves, assintomáticas. 

Houve um impacto clínico considerável do seu uso, pois de cada dez pacientes 

avaliados um necessitou que a sua cirurgia fosse suspensa para realizar 

avaliação cardiovascular adicional.   
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Nome – 

 

DN                                 Sexo: .(  ) Fem    (  ) Masc 

Cor    B (   )  P (     )              tel- ________________ 

 

 

PA __________mmHg Freqüência cardíaca _______bpm Peso: ________Kg  Altura: _________m  

 

Cintura Abdominal __________cm Ausculta cardíaca normal Sim( )Não( )B3( )B4( )___________ 

 

Ausculta pulmonar normal Sim(   )Não (   )  ____________________________________________ 

edema em MSIS Sim(    )   Não (     )  Pressão Venosa  45 graus Normal(    )  Elevada (     )   

 

 

Diagnóstico na Internação –  

Diagnóstico final –  

Cirurgia proposta-  

 Motivo da Internação - 

Exame Físico 

 

Anexo 1 – Projeto: Utilidade do ecocardiógrafo 

ultrapotátil na avaliação diagnóstica pré-anestésica 

em Hospital terciário. 

Universidade Federal Fluminense 

FICHADE DADOS  

 

Registro - _____________________ 

  

- Data int______/_____/20_______ 

- Data alta ______/_____/20______ 

 

MEDICAMENTOS EM USO 

 
IECA (    )  BRA (    ) BCC (    ) B BLOQ (    )  

DIURÉTICOS TIAZIDICOS (    ) SULFONILURÉIA (    )  

METFORMINA (    ) INSULINA (    )  ESTATINAS (    ) 

FIBRATOS (  ) HORM TIRODIANO (    )ARA (    )  

 

ANTICOAGULANTES (  ) DIGITAL (  ) DIURÉTICOS 

 

 DE ALÇA (    ) AAS(  ) Outro antihipertensivo (   ) 

 

OUTROS____________________________________ 

Avaliação Ecocardiográfica 

 

Dimensão do VE – Normal (   ) aumento leve (   ) 

Aumento moderado (   ) aumento importante (   ) 

Dimensão do AE – Normal (   ) aumento leve (   ) 

Aumento moderado (   ) aumento importante (   ) 

 

Avaliação Ecocardiográfica 

 

Função Ventricular global– Normal (   )  

Disfunçãoleve (   )moderada (   )importante (  ) 

Função Ventricular segmentar – Normal (   )  

Hipocinesia(   ) _________________________ 

Acinesia(   ) ____________________________ 

Discinesia(   ) ___________________________ 

 

 

 

 

Avaliação Ecocardiográfica 

Válvula mitral – aspecto _________________ 

Mobilidade folhetos (restrição) Normal (   ) leve (   ) 

Moderada (   ) importante (   ) 

aortica – aspecto __________________ Mobilidade 

folhetos (restrição) Normal (   ) leve (   ) Moderada (   

) importante (   ) 

pulmonar – aspecto __________________ Mobilidade 

folhetos (restrição) Normal (   ) leve (   ) Moderada (   

) importante (   ) 

tricúspide  – aspecto __________________ 

Mobilidade folhetos (restrição) Normal (   ) leve (   ) 

Moderada (   ) importante (   ) 

 

 Avaliação aorta torácica – aorta normal (   ) dilatação leve (   ) moderada (   ) importante (   ) 

Avaliação ecocardiográfica – pericárdio normal (   )  coleção liquida  leve (   ) moderada (   ) 

importante (   ) Espessamento   sim (   )  não (   )  

Veiacava inferior diâmetro normal (   ) aumentado (   ) Variação   respiratória normal (   ) reduzida( ) 
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Anexo 2 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ORIENTADOR – Professor Doutor Claudio Tinoco Mesquita (tel. 021 9913-5792) 

INVESTIGADOR PRINCIPAL – Jean Allan Costa (tel 021 8522-1359) 

Título-Estudo da prevalência de alterações cardíacas ao ecocardiograma sem quantitativo na avaliação 

diagnóstica pré-anestésica de pacientes de cirurgia não cardíaca eletiva em hospital terciário . 

Você está sendo convidado(a) para participar de uma pesquisa para avaliar a utilidade de um novo 

equipamento de ecocardiograma cujo maior conhecimento poderá trazer benefícios para você e todos 

que por ele forem avaliados. 

Esta pesquisa está aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense. A pesquisa consistirá no preenchimento de um formulário com seus 

dados médicos e pessoais e a realização de exame clínico, simples e de ecocardiograma com o 

ecocardiógrafo de bolso. 

Antes de concordar em participar do estudo você deverá tirar todas as dúvidas que porventura possa ter 

com o Coordenador e/ou o Investigador. Só após isso deverá assinar o termo de consentimento para sua 

participação. 

Os riscos de participar dessa pesquisa são mínimos, pois os procedimentos a serem realizados (exame 

clinico e imagens) são práticas habituais em uma avaliação médica. Porém a detecção de anormalidades 

de baixo significado clínico no exame com o ecocardiógrafo de bolso poderá necessitar de investigação 

adicional, sem que isso se reverta, necessariamente, em benefício concreto para você. 

Participar deste Estudo é totalmente voluntário, você não será penalizado (a) de nenhuma forma caso 

escolha não participar ou retire seu consentimento durante o seu andamento. 

Garantimos que todos os dados coletados permanecerão confidenciais. Se as informações obtidas no 

Estudo forem publicadas, será escrito um relatório de forma que ninguém poderá identificar seus dados 

pessoais. Eu,________________________________________________________RG______________ 

Abaixo assinado, tendo lido as informações acima, e  ciente  dos  meus direitos abaixo relacionados, 

concordo em participar da pesquisa médica sobre Utilidade do ecocardiograma de bolso na avaliação 

diagnóstica de pacientes internados em Hospital terciário. 

1 – A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer dúvida acerca 

dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados com a pesquisa; 

2 – A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem 

que isso traga prejuízo à continuação do meu cuidado e tratamento; 

3 – A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter confidencial das informações 

relacionadas com a minha privacidade; 

4 – O compromisso de me proporcionar informação atualizada durante o estudo, ainda que esta possa 

afetar minha vontade de continuar participando; 

5 – A garantia de não ser submetido a nenhum tratamento, exame ou procedimento não autorizado pelas 

autoridades sanitárias do País.  

Local e Data _________________________________/________/_______________/20______________. 

 

Médico: __________________________Assinatura ____________________________________________________________       

 

 Data______/_____/20____ 
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FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HUAP 

Assinatura ___________________________________________________________________________ 

Testemunha _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: Estudo da prevalência de alterações cardíacas ao ecocardiograma semi-

quantitativo na avaliação diagnóstica pré-anestésica de pacientes de cirurgia não-cardíaca 
eletiva em hospital terciário.

Pesquisador: jean allan costa

  Área Temática: 

Versão:  3 

CAAE: 13903213.5.0000.5243 

Instituição Proponente: Programa de Pós Graduação em Ciências Cardiovasculares

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer: 394.800 

Data da Relatoria: 06/09/2013 
 

 
Apresentação do Projeto: 

Avaliação semiquantitativa por ecocardiógrafo de bolso em pacientes com 60 anos de idade ou mais, que 

serão submetidos a cirurgia não cardíaca qualquer, eletiva, com avaliação pré-anestésica já feita, sem 

ecocardiograma prévio, com classificação de risco-cirúrgico ASA-1 ou ASA-2. 
 
 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: Avaliar a utilidade do uso do ecocardiógrafo de bolso para detecção de 

anormalidades cardiovasculares não suspeitadas pelo exame clínico em 

pacientes no pré-operatório de cirurgias não cardíacas.  
 
Objetivo Secundário: Esclarecer se a avaliação pré-operatória habitual de cirurgias não cardíacas em 

pacientes acima de 60 anos realmente oferece segurança para a 
realização dos procedimentos propostos. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: Mínimos. A detecção de anormalidades de baixo significado clínico poderá requerer 

ivestigação adicional, mesmo que isso não traga benefíciosconcretos para o paciente. Essa investigação 
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adicional consistiria em outra avalição ecocardiográfica, mais completa, para confirmar ou não o achado no 

exame com o ecocardiógrafo de bolso.  

  Benefícios: Maior segurança nas avaliações pré-operatórias. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O pesquisador respondeu todas as pendências de forma adequada. 

Todos os docs foram anexados. 
 

Recomendações: 
 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O presente CEP recomenda aprovação do projeto. 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 
 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
 

Considerações Finais a critério do CEP: 
 
 
 
 

NITEROI, 13 de Setembro de 2013 
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