Protocolo de uso de Ultrassonografia Point of Care (POCUS)
no atendimento inicial do COVID-19
Tiago Giraldi1, Mario Henrique Franco1, Paula Nocera2, Ana Claudia
Tonelli3, José Mariz4, Thiago Martins Santos1
1- Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp - contato: santosth@unicamp.br
2- Serviços Médicos de Anestesia - Hospital Sírio Libanês
3- Hospital de Clinicas de Porto Alegre e Unisinos
4- Hospital de Braga/Escola de Medicina da Universidade do Minho, Braga, Portugal

A alocação racional de recursos é fundamental no enfrentamento da
atual pandemia. Neste contexto, as baixas sensibilidade e precisão do
radiograma de tórax associadas às dificuldades inerentes ao exame de
tomografia torácica abrem espaço para que a o POCUS seja, potencialmente,
uma ferramenta adequada para a avaliação do paciente com COVID-19.
A fim de minimizar o tempo de exposição, seja sistemático,
gravando imagens e loops para posterior processamento, se sua máquina
permitir. O anexo 1 traz uma sugestão de roteiro de POCUS a ser
preenchido de cada paciente. Preencha-o com aquilo que você estiver
habituado a fazer em sua rotina. Além disso, devemos respeitar e seguir o
protocolo de limpeza e higienização da máquina de ultrassom[1,2]
(sugerido no anexo 2), de acordo com os protocolos de sua instituição.
Consulte sua instituição sobre as medidas adotadas por ela, e nunca
faça o exame sem a paramentação e EPIs adequados.
As imagens a seguir não são de pacientes com COVID-19, mas
representam exemplos de como as alterações presentes nesses pacientes
podem se apresentar. Disponibilizamos as video-aulas Núcleo de POCUS
da Unicamp. Ressaltamos que elas não se referem ao COVID-19, mas
podem auxiliar nos conceitos discutidos neste protocolo. Elas estão em
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYmSXPzF4Gd6jFve15Z3yDeY25hGq-Cqz

Sugerimos a avaliação com POCUS em todos os pacientes:
Com indicação de internação
Com deterioração clínica
Antes e depois da intubação
Durante manobra incremental de PEEP
Logo antes da colocação em PRONA
Logo após o retorno da posição PRONA
Antes e após a passagem de acessos centrais em cintura escapular
Lembre-se de sempre interpretar o POCUS adequando-o ao contexto
clínico, associado à melhor evidência disponível e melhor técnica para
obtenção de imagens. Mantenha sempre em mente os diagnósticos
diferenciais. E lembre-se que esta é uma doença nova, portanto as
informações colhidas com o POCUS devem ser interpretadas com
prudência.
•
•
•
•
•
•
•

As perguntas clínicas a serem respondidas com o POCUS
são
1. Qual a causa de insuficiência respiratória aguda (IRpA)?
2. Qual a causa de choque (se houver)?
3. Como está a pré-carga do VD (Diâmetro/oscilação da veia cava inferiorVCI)?
4. Este paciente está ventilando (pode haver intubação seletiva, atelectasia,
pneumotórax)?

1. Qual a causa de IRpA?
A maioria dos achados descritos até o momento referem-se a
presença de edema pulmonar localizado ou difuso, consolidações grandes ou
pequenas e irregularidades pleurais (tabela 1). Cabe ressaltar que é possível
encontrar áreas com aeração normal de entremeio, sendo fundamental a
exploração minuciosa dos espaços intercostais. Ademais, é importante
combinar os dados do POCUS com a ausculta pulmonar e o restante do
exame físico. No geral, usamos o transdutor convexo, ou abdominal, na
maioria dos pacientes.
Os campos a serem avaliados com ultrassom devem ser os oito
constantes na figura 1, em todos os pacientes. Se possível, campos
posteriores podem ser avaliados também[3] . Ressaltamos que a maioria das
alterações ao POCUS pulmonar têm sido observadas nas bases
pulmonares[4].

Figura1. Cada hemitórax deve ser explorado em quatro áreas. Essas áreas são
usadas para avaliar a presença de síndrome intersticial. As áreas 1,2, 5 e 6 denotam
as áreas superior anterior e inferior anterior do tórax, respectivamente. As áreas 3, 4,
7 e 8 denotam as áreas superiores do tórax lateral e lateral basal, respectivamente.
A linha axilar anterior é o ponto de referência para a separação entre as regiões
anteriores (1,2, 5 e 6 ) e laterais (3, 4, 7 e 8).

Tabela 1. Alterações pulmonares em pacientes com COVID-19. *BD:
broncograma dinâmico[4-7]
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Figura 2. Linhas A. Quando associadas a deslizamento pleural presente, significam
que o pulmão está ceio de ar, sem evidência de edema identificável no espaço
subpleural. Situações de IRpA que podem cursar com linhas A são o
broncoespasmo (problema de vias aéreas) e embolia pulmonar (problema na artéria
pulmonar). Provavelmente poderemos ainda encontrar áreas com linhas A
entremeadas por outras alterações nos pacientes com COVID, uma vez que a
distribuição das alterações patológicas pulmonares é heterogênea.

Figura 3. Linhas B - Nesta representação, há poucas linhas B, o que indica edema
de menor intensidade. Conforme o edema evolui, elas ficam mais coalescentes e
podem culminar com consolidação[1] .

Figura 3. Consolidação pulmonar - observe a semelhança das ecogenicidades
entre pulmão e fígado (figura do topo à E).

Figura 4. As microconsolidações pulmonares são subpleurais e acompanham-se
de linhas B eventualmente mais grosseiras e coalescidas. Tendem a ser múltiplas.

Figura 5. Broncogramas dinâmicos ± Shred sign (perda de parênquima aerado pneumonia/consolidação). O BD[8] caracteriza-se por movimentos cíclicos de linhas
hiperecóicas dentro do pulmão hepatizado. Foi validado em pacientes em ventilação
mecânica, onde a pressão “positiva"facilita essa visualização. O BD exclui
atelectasia. O shred sign é o limite entre áreas aeradas e não-aeradas do
parênquima pulmonar[9] .

2. Qual a causa de choque?
Além dos achados supracitados, o envolvimento cardíaco pode
agravar o quadro clínico. Uma série de 138 pacientes hospitalizados com
COVID-19 demonstrou que 16,7% desenvolvem arritmias e 7,2% tiveram
uma parada cardíaca[10]. Foram também publicados relatos de caso de
insuficiência cardíaca aguda, infarto do miocárdio, miocardite. Como trata-se
de pacientes em sua maioria hipertensos, diabéticos e idosos, é provável que
sejam pacientes com baixa reserva funcional e nos quais o aumento da
demanda metabólica pode causar sérias complicações. O choque
distributivo tem sido frequentemente observado nesses pacientes. portanto,
é provável que também encontremos kissing walls (fig. 9; video-aula de
choque) e VCI colapsada (figura 10; vídeo aula de coração e VCI).
A avaliação da função miocárdica deve ser qualitativa, porém os
emergencistas mais habituados à ecocardiografia hemodinâmica podem
lançar mão de outros métodos de avaliação, como os referentes à diastologia
e ao débito/índice cardíacos, que não serão abordados aqui.
Podemos classificar a contratilidade em normal ou diminuída, e
neste segundo caso, contratilidade pouco diminuída e muito diminuída.
Isso pode ser feito através da técnica de “eyeballing”[11] , cuja tradução livre
poderia ser "olhômetro". Nesta técnica, o examinador utiliza duas janelas
cardíacas para reunir as melhores informações possíveis, e classifica a
contratilidade conforme descrito, sendo importante já ter observado um
coração com contratilidade normal como parâmetro de comparação.
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Figura 6. Na Janela subcostal, é necessário pressionar gentilmente o
transdutor, a fim
de, através do fígado, visualizar o coração. Com
movimentos da rolagem (rocking) do transdutor, podemos ver mais as
estruturas da base do coração e do ápex, que podem aparecer
incompletamente, como na imagem à D. Mais informações sobre
manipulação de ultrassom aqui: https://www.youtube.com/watch?
v=RskrEsAGzec
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Figura 7. Podemos observar no centro a representação esquemática das estruturas
visualizadas na janela subcostal. À E vemos um coração normal no final da sístole,
com as válvulas atrioventriculares ainda fechadas. Observe, em relação à D, o
tamanho das câmaras e a espessura do miocárdio. Observe também à D a
presença de uma lâmina de derrame pericárdico (seta).
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Figura 8. Na Janela paraesternal de eixo curto, fazemos um corte ortogonal do
maior eixo cardíaco na altura dos músculos papilares, a fim de observar a
contratilidade, a espessura do miocárdio na sístole e diástole, as proporções entre
as câmaras (normais nesta figura à D). As setas representam os mm. papilares.

Figura 9. Aqui estão três situações clínicas distintas na janela paraesternal de
eixo curto. À E vemos um aumento importante do VD, deixando o VE com
formado de letra “D" por causa da retificação do septo (trata-se de paciente com
choque obstrutivo por embolia pulmonar); ao centro vemos o coração envolto por
derrame pericárdico (seta) e a D vemos um VE pequeno, com as paredes internas
praticamente se encontrando na telessístole. Se associado a taquicardia, chamamos
este achado de “kissingo walls”[12] e o mesmo está associado à hipovolemia.

3. Como está a pré-carga do VD (Diâmetro/oscilação da VCI)?
A avaliação da VCI (figura 10) pode oferecer auxílio na compreensão
do estado volêmico. Ela deve ser interpretada no contexto clínico, com
prudência. A VCI dilatada deve ser associada a condições que alterem a
capacidade do VD em bombear o sangue adiante, podendo haver múltiplas
causas, não necessariamente associadas a hipervolemia.

Figura 10. No topo, vemos a VCI normal utilizando o o transdutor setorial. Para a
visualização, ele deve estar orientado longitudinalmente e com o marcador em
sentido cranial (círculo e seta vermelhos). Podemos também observar diagnósticos
diferenciais que podem ser pensados e investigados a partir dos achado da VCI.

4. O paciente está ventilando?

O POCUS pode ser útil também para a checagem da Intubação, aliada à
ausculta e capnografia (se disponível). O transdutor pode ser colocado nos
campos médios e bases, e a movimentação pleural deverá ser sincrônica
com os movimentos do AMBU/ventilador.
Para tanto, podemos utilizar um recurso ultrassonográfico denominado
modo M, onde um segmento da imagem, escolhido pelo examinador, é
colocado numa imagem secundária na tela, e transformada numa espécie de
gráfico onde ela seria o eixo “y” e o tempo, o eixo “x”. O deslizamento normal
das pleuras entre si, durante o ciclo respiratório, provocam um artefato que
se assemelha a uma areia, e foi chamado de “sinal da praia” (figura 11). O
Modo M ainda é útil na detecção de atelectasias e incubações seletivas
(figura 12) e pneumotórax (figura 13) [1] .
MPORTANTE: DEVE-SE TER FAMILIARIDADE COM O MODO M, À FIM
DE EVITAREM-SE INTERPRETAÇÕES ERRÔNEAS

Figura 11: sinal da praia - Pulmão ventilado ao modo M. À esquerda, encontramos
a imagem gerada no ultrassom, e à direita, a representação esquemática das
estruturas observadas. TSC: tecido subcutâneo

Figura 12: pulso pulmonar - A IOT seletiva e a atelectasia podem cursar com
interrupção do deslizamento pleural durante o ciclo respiratório. Entretanto, as
pleuras se mantém coesas entre si, passando a pulsar de acordo com os batimentos
cardíacos, gerando artefato conhecido como pulso pulmonar (do inglês lung pulse)
[75]. Portanto, um paciente com IOT seletiva cursará com sinal da praia à D
(pulmão direito geralmente é o seletivamente intubado) e pulso pulmonar à E.

Figura 13. Sinal da estratosfera - indicativo de pneumotórax quando há fator
desencadeante e quadro clínico compatíveis. A ausência de deslizamento pleural,
associada ao descolamento das pleuras, provoca um artefato característico
semelhante a um código de barras.

Anexo 1 - sugestão de protocolo de POCUS - preencha com o que está habituado.
Minimize o tempo dentro do quarto/ em contato com o paciente!

POCUS - COVID

N° Série:

Nome____________________________________ Matrícula______________Data:___________
APACHE II:______ SAPS3_______ RASS (ao exame)_______Examinador:__________________

Dados do paciente: HC:______________________
Ecocardiograﬁa:
Miocardiodepressão

☐leve

☐moderada

☐Grave

☐moderada

☐Grave

Aumento VD

☐leve

Derrame Paricárdico
Lung score
1° Quadrante:_____ 5 ° Quadrante:______
2° Quadrante:_____ 6° Quadrante:______
3° Quadrante:_____ 7° Quadrante:______
4° Quadrante:_____ 8° Quadrante:______

Classificação da imagem para pontuação
1 ponto: Aeração pulmonar normal, Linhas
A ou 2 Linhas B isoladas.
2 pontos: Perda moderada da aeração
pulmonar, ≥ 3 linhas B bem definidas.
3 pontos: Perda severa da aeração
pulmonar, linhas B espessas e
coalescentes.
4 pontos: Consolidação pulmonar.

☐leve

☐moderada

☐Grave

FE (Teicholz) _________ FE (Simpson) __________
VTI:__________ DC __________

IC _________

E:_______ A:________ e’ ________ s’_________
E/e’_________ E/A_________ s’/e’_________
TAPSE________ MAPSE _______ VD/VE_________
VCI

☐Colabada ☐Normal ☐Distendida

Observações:
VM: PCV VCV

☐

☐

☐Outra __________________

VC ______ FR________ PEEP______ FiO2_____
I/E ______ Cestat________ Restat _______
SpO2 ______ Driving pressure________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Anexo 2 - protocolo de limpeza e higienização - atente às particularidades e siga as
orientações do seu serviço de saúde

Antes de entrar no quarto

•
•
•
•
•
•
•
•

Higienize sua máquina com produtos apropriados*
Seja minucioso
Retire tudo que não for necessário
Deixe os presets pré-ajustados
Dê preferência para recipientes individuais de gel, que serão
descartados
Paramente-se conforme o protocolo
Prepare um kit de higienização do US: solução antisséptica,
compressas limpas e um par de luvas a mais
Peça auxílio para abrir a porta - entre com o aparelho

No quarto

•

Higienize as mãos, calce as luvas, encape os transdutores e
faça o exame

•

Ao final, ainda com EPIs, tire as luvas, higienize as mãos e
coloque novo par de luvas

•

Usando pano adequado, molhe todas as superfícies da
máquina, incluindo: cabo, teclado, tela, transdutores e cabos, o
cabo de alimentação, frasco de gel (descarte se for descartavel)

•
•
•

Observe respingos, Limpe reentrâncias e recipientes
Complete a fase do quarto do protocolo de desparamentação
Com uma mão abra a porta e com a outra retire o aparelho do
quarto

Após sair do quarto

•
•
•
•

Higienize as mãos termine a desparamentação conforme protocolo
Inspecione a máquina para respingos, gotículas, etc
Limpe novamente se necessário
Aguarde o tempo de secagem do produto

*Lista de produtos aprovados: https://www.epa.gov/pesticideregistration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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