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RESUMO 
 

Simone MF. Percepções de Médicos Intensivistas Brasileiros sobre o uso do 

Ecocardiograma à beira-leito. 

O uso do exame ecocardiograma à beira-leito por médicos intensivistas têm se 

tornado uma ferramenta de grande valia para compor a avaliação, diagnóstico 

assertivo, manejo do estado hemodinâmico, estratificação de risco e as intervenções 

terapêuticas dos pacientes críticos adultos internados nas unidades de terapia 

intensiva. O estudo teve como objetivos elaborar e validar um instrumento para 

caracterizar o perfil de capacitação profissional de médicos intensivistas brasileiros 

quanto ao uso do ecocardiograma à beira-leito e identificar a percepção dos médicos 

intensivistas que realizaram capacitação no uso do ecocardiograma à beira-leito 

sobre as competências para o seu uso e a melhoria da assistência com a utilização 

dessa ferramenta. Trata-se de pesquisa observacional, transversal, descritiva, de 

abordagem quantitativa. Participaram 90 médicos associados a Associação de 

Medicina Intensiva Brasileira. Os participantes responderam um questionário online 

autoaplicável, validado por seis juízes, que abrangeu três domínios: capacitação 

para uso do ecocardiograma à beira-leito; utilização do ecocardiograma à beira-leito; 

caracterização dos participantes. Os resultados foram organizados em tabelas e 

analisados segundo a frequência absoluta e relativa de suas variáveis. Constatou-

se que 64% dos participantes foram capacitados para o uso do ecocardiograma à 

beira-leito, em sua maioria em cursos de educação médica continuada, com carga 

horária acima de 12 horas; 84% referiram conseguir realizar o exame sem auxílio de 

outro profissional após a capacitação; 72% foram capazes de discutir os resultados 

obtidos com profissionais mais experientes; 79 a 93% dos respondentes afirmaram 

o desenvolvimento de habilidades específicas pós capacitação da ferramenta. Em 

contrapartida, 55% dos participantes se consideram pouco ou quase nada 

capacitado para utilizar esse recurso em sua prática. Tanto a percepção sobre 

competências adquiridas pós capacitação, quanto o tipo de capacitação, como a 

carga horária total do curso realizado não influenciaram nas habilidades dos 

participantes em realizar a avaliação das medidas básicas para responder questões 

clínicas objetivas e direcionadas, como recomendado pela literatura.  

Palavras-chave: Capacitação Profissional, Unidades de Cuidados Intensivos, 

Técnicas de Diagnóstico Cardiovascular



ABSTRACT 
 

Simone MF. Perception of Brazilian Intensive Care Physicians about the use of 

bedside Echocardiogram. 

The use of bedside echocardiogram by intensive care physicians has become a 

valuable tool to make up the evaluation, assertive diagnosis, management of 

hemodynamic status, risk stratification and therapeutic interventions of adult critical 

lye patients hospitalized in intensive care units. The study aimed to elaborate and 

validate an instrument to characterize the profile of professional training of Brazilian 

intensive care physicians regarding the use of echocardiogram at the bedside and to 

identify the perception of intensive care physicians who performed training in the use 

of bedside echocardiogram on competencies for its use and improvement of care with 

the use of this tool. This is observational, transverse, descriptive research of 

quantitative approach. Ninety physicians associated with the Brazilian Association of 

Intensive Care Medicine participated. Participants answered a self-administered 

online questionnaire, validated by six judges, which covered three domains: training 

for bedside echocardiogram; use of bedside echocardiogram; characterization of 

participants. The results were organized in tables and analyzed according to the 

absolute and relative frequency of their variables. It was found that 64% of the 

participants were trained to use the bedside echocardiogram, mostly in continuing 

medical education courses, with a workload of more than 12 hours; 84% reported 

being able to perform the exam without the help of another professional after training; 

72% were able to discuss the results obtained with more experienced professionals; 

79 to 93% of the respondents affirmed the development of specific skills after training 

of the tool. On the other hand, 55% of the sample considers itself little or almost 

nothing capable of using this resource in their practice. Both the perception of skills 

acquired after training, as well the type of training and the total workload of the course 

did not influence the participants' abilities to perform the evaluation of basic measures 

to answer objective and targeted clinical questions, as recommended by the 

literature.  

Keywords: Professional Training, Intensive Care Units, Cardiovascular Diagnostic 

Techniques 
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1.INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 Monitorização hemodinâmica 

 

Frequente são as situações clínicas que levam os pacientes a cursarem com 

instabilidade hemodinâmica nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Levando isso 

em consideração, é de grande valia realizar de imediato a avaliação da função 

cardíaca e do estado volêmico daqueles que apresentam alteração do estado 

hemodinâmico por meio da ponderosa monitorização hemodinâmica, elemento 

chave para o cuidado e manejo das intervenções terapêuticas dos doentes 

criticamente enfermos.1-3  

O avanço tecnológico dos últimos 50 anos ocasionou transformações radicais 

nos métodos utilizados na prática clínica para se fazer a monitorização 

hemodinâmica, a qual pode ser feita de forma invasiva, minimamente invasiva e não 

invasiva. 4,5 

Desde sua criação, o cateter de artéria pulmonar (CAP) é considerado o 

método invasivo mais conhecido, e foi largamente utilizado até a década de 1990 

para compor a avaliação do débito cardíaco (DC) por termodiluição nos pacientes 

com instabilidade hemodinâmica no ambiente de terapia intensiva.6 No entanto, 

estudos clínicos sobre CAP evidenciaram que a associação das medidas obtidas de 

pressão de enchimento (pressão capilar pulmonar e pressão venosa central) com a 

prescrição de fluídos na tentativa de ressuscitação volêmica não foram significantes 

em relação à sobrevivência dos pacientes críticos. 7,8 

Outros dados levantados em estudos sobre a segurança e eficácia do CAP 

mostraram alta taxa de mortalidade6,9 pelo nível de invasão deste dispositivo, 

aumento da morbimortalidade, por interpretação errônea dos parâmetros fornecidos 

por este cateter, e exigência de treinamentos avançados da equipe médica para a 

passagem desse dispositivo.10 A somatória de todas as evidências negativas 

supracitadas e a necessidade de mudança de parâmetros hemodinâmicos estáticos 

por uma monitorização mais dinâmica e funcional culminaram no declínio da 

utilização do CAP e sua substituição por novas tecnologias.11-13 

O documento decorrente da Conferência Internacional de Consenso que 

aconteceu em Paris, no ano de 2007, sobre monitorização hemodinâmica da 

Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, trouxe à tona a premência por adesão e 
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incorporação de métodos minimamente invasivos no contexto da monitorização 

hemodinâmica nas UTIs14. Duas publicações clássicas com títulos provocantes, 

como “The pulmonary artery catheter, 1967-2007: rest in peace?13 e “Obituary: 

pulmonar artery catheter 1970 to 2013”,15 reverberam o real desuso do CAP em todas 

as faixas etárias nas UTIs do mundo. 

Com isso, novos meios foram desenvolvidos para a monitorização do DC na 

população adulta. Devido à crescente do conhecimento sobre fisiologia e interação 

cardiopulmonar, métodos dinâmicos começaram a ser mais difundidos e vêm 

ganhando mais espaço nas UTIs para integrar a avaliação da fluidoresponsividade, 

devido ao fato de possuírem melhor correlação e acurácia dos valores de variação 

da pressão de pulso (VPP), variação de pressão sistólica (VPS) e variação de volume 

sistólico (VVS) nos doentes críticos.5 

A capnografia com reinalação parcial de dióxido de carbono (NiCO®), que se 

baseia no princípio indireto da Lei de Fick, traz consigo especificidades distintas 

quanto à sua aplicação em pacientes críticos, como o uso de via aérea artificial, 

conexão do paciente na ventilação mecânica invasiva na modalidade de volume 

controlado e inibição de drive respiratório. Entretanto, essa técnica não é 

considerada confiável para os pacientes críticos, principalmente para aqueles que 

possuem algum grau de shunt pulmonar, fator determinante para alteração da 

precisão da medição do DC.5 Resultados pouco favoráveis foram publicados 

comparando a obtenção da medida do DC por esse método com a termodiluição e 

ecodopplercardiograma.16,17 

Demais dispositivos, como o lithium indicator dilution calibration [LiDCO, 

FloTrac/Vigileo® e PiCCO®), se baseiam em medições contínuas por meio da análise 

do contorno da onda de pulso arterial, com ou sem necessidade de calibração em 

relação a possíveis mudanças que ocorrem na complacência vascular dos pacientes. 

Uma de suas vantagens quando comparado com o CAP é a obtenção da 

monitorização do DC de forma menos invasiva, porém, artefatos da curva arterial e 

a presença de arritmias podem interferir na acurácia das medidas e da análise do 

DC.5 

O Doppler contínuo obtido por ultrassom (Ultrasonic Cardiac Output Monitor – 

USCOM®) permite a avaliação do DC à beira-leito por meio da colocação de um 

probe na região supraesternal dos pacientes para captar o fluxo sanguíneo 

transaórtico e estimar a velocidade integral tempo (VTI) da via de saída do ventrículo 
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esquerdo (VE). Um ponto desfavorável desse método é a pré-estimativa da medida 

do diâmetro da artéria aorta (dado necessário para o cálculo do DC) pelas variáveis 

de estatura e sexo do paciente. Devido à dubiedade da exatidão do valor do DC, os 

resultados encontrados na literatura ainda são bastante controversos com esse 

método.18  

Um método que tem ganhado crescente aceitação para realizar a 

monitorização hemodinâmica à beira-leito com mais acurácia e especificidade é o 

ecocardiograma transtorácico. Esta ferramenta é capaz de identificar possíveis 

causas reversíveis de instabilidade hemodinâmica, além de nortear o diagnóstico, 

evolução e manejo dos pacientes graves, servindo inclusive como orientação para 

as intervenções terapêuticas.19,20 Além da avaliação hemodinâmica, este exame 

também possibilita a análise do coração do ponto de vista estrutural e funcional e 

sua importância tem sido reconhecida por várias sociedades, incluindo a British 

Society of Echocardiography, a American Society of Echocardiography e a World 

Interactive Network Focused on Critical Ultrasound.21  

 

 

1.2 Ecocardiograma transtorácico à beira-leito 
 

O exame de ecocardiograma transtorácico (ETT) consiste em um método não 

invasivo com uma série de benefícios quando comparado com os outros dispositivos 

que foram apresentados no tópico anterior. Entre os benefícios estão: segurança, 

custo relativamente baixo, ampla disponibilidade, ausência de radiação ou uso de 

contraste, mínimo desconforto ao paciente e resultados imediatos, além de ser 

portátil e não exigir deslocamento do paciente crítico ao setor de imagem.21-26  

As principais indicações de aplicabilidade do exame de ETT à beira-leito para 

se obter a monitorização hemodinâmica em UTI são: hipotensão/instabilidade 

hemodinâmica de causa indefinida, avaliação de responsividade a fluidoterapia e 

terapia volêmica, averiguação de disfunção grave de ventrículo direito (VD), 

identificação de derrame pericárdico/tamponamento cardíaco, insuficiência 

respiratória ou hipoxemia de etiologia indefinida, tromboembolismo pulmonar e 

complicações pós-cirurgia cardiotorácica.21,23-25,27  

Estudos comprovam que a realização do ETT à beira-leito em pacientes 

gravemente enfermos ocasionou mudanças positivas de conduta e manejo clínico 
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em torno de 30 a 60% dos casos após o resultado do exame.28,29 Esses desfechos 

clínicos favoráveis adicionados a limitação de dispositivos eficazes não invasivos 

para monitorização hemodinâmica, baixa disponibilidade temporal de médicos 

ecocardiografistas nas UTIs e viabilização de aparelhos portáteis de fácil manuseio 

despertaram grande interesse nos médicos anestesistas, cirurgiões, emergencistas 

e intensivistas a se capacitarem na realização desse exame.30-32  

A utilidade do ETT vai além da análise da anatomia cardíaca e de sua função. 

Esse dispositivo auxilia a equipe médica de forma mais rápida e confiável a identificar 

a causa da falência circulatória aguda associada às características clínicas, 

norteando o tratamento na escolha entre fluídos ou diuréticos, e drogas 

vasopressoras ou inotrópicas. Porém, não há dúvida de que nos pacientes críticos a 

visualização de anormalidades óbvias no ecocardiograma permite a escolha mais 

acertada do tratamento quando comparada com as decisões clínicas que são 

tomadas sem o uso deste dispositivo.33,34  

Diferentemente de um exame cardíaco completo, o ETT em um paciente com 

quadro de choque de causa indeterminada pode definir o tratamento quando 

baseado nas respostas de algumas questões norteadoras no ato da execução do 

exame à beira-leito. Por exemplo, a confirmação de hipocinesia de VE tem relação 

com o choque cardiogênico, a dilatação excessiva e hipocinesia de VD somada ao 

desvio de septo interventricular tem correlação com a falência da câmara ventricular 

direita aguda (corpulmonale), e a existência de tamponamento cardíaco devido à 

comprovação de um derrame pericárdico.35  

Em casos específicos, como nos pacientes portadores de doença pulmonar 

obstrutiva crônica, o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar pode ser 

confundido, pois, na maioria das vezes, muitos deles apresentam dilatação de VD 

causada pela hipoxemia crônica e aumento das pressões transpulmonares.35  

Destaca-se a avaliação da função sistólica de VE que pode ser realizada de 

forma subjetiva e por medidas objetivas. A avaliação subjetiva envolve a impressão 

visual do examinador em relação à contratilidade do miocárdio do paciente. Essa 

forma fica à mercê de variações que podem ocorrer entre os examinadores (inter-

examinador) e em avaliações do mesmo examinador em diferentes períodos (intra-

examinador). 35  

Alguns estudos mostram que essa forma de avaliar a função do VE se 

aproxima da ventriculografia, considerada como método padrão ouro. A avaliação 
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objetiva considera a medida de fração de ejeção (FE) do VE e medida de 

débito/índice cardíaco.35 A classificação do grau de disfunção é considerada da 

seguinte forma: < 30% gravemente deprimida, 31-40% moderadamente deprimida, 

41-54% levemente deprimida, e > 55% função normal.33  

Existem duas formas de realizar a medida da FE. A primeira é pelo método 

M/modo bidimensional, sendo essa a mais utilizada na prática clínica, também 

denominado como o método do cubo. Para se obter a FE, considera-se a diferença 

entre os cálculos dos volumes sistólico e diastólico de VE, elevando-se ao cubo os 

valores dos diâmetros diastólico e sistólico da câmara cardíaca ventricular esquerda 

(volume=diâmetro3).36  

A segunda forma é pelo método de Simpson, que necessita do traçado 

manual da borda total do endocárdio na fase da sístole e da diástole do VE, mas, 

para isso, é imprescindível uma adequada qualidade de imagem para realizar essa 

mensuração, e, mesmo assim, corre-se o risco de gerar uma medida imprecisa. Por 

isso, esse método só deve ser realizado por médicos ecocardiografistas. A avaliação 

subjetiva da função do VE por meio do exame de ecocardiograma em emergências 

é o método mais utilizado durante o treinamento para os médicos não 

ecocardiografistas.37  

A avaliação da resposta volêmica por meio do ETT à beira-leito na UTI como 

forma complementar da avaliação clínica do paciente crítico com falência circulatória 

e queda de DC pode contribuir de forma positiva com dados quantitativos e 

qualitativos da variação respiratória do diâmetro da veia cava inferior (VCI) para a 

prescrição hídrica levando em consideração os seguintes critérios: uso de ventilação 

mecânica invasiva em modalidade controlada, ausência de drive-respiratório, 

volume corrente acima de 8ml/kg do peso predito, pressão intra-abdominal normal, 

ausência de corpulmonale agudo ou disfunção grave de VD.38,39,40  

O estudo observacional e multicêntrico FENICE41 avaliou o modo de utilização 

de expansão volêmica por médicos a nível mundial nos doentes críticos de UTI. 

Constatou-se que o uso de variáveis hemodinâmicas para prever resposta a fluídos 

ocorreu apenas em 57,3% dos casos, sendo que destes apenas 9,3% 

corresponderam a parâmetros ecocardiográficos. Os valores de corte de ETT 

utilizados na prática clínica como preditores de boa resposta à infusão volêmica é a 

variação do diâmetro da veia cava inferior (%∆VCI) > 12% e/ou maior que 18%.42,43 
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O ETT à beira-leito tem papel de extrema importância na identificação de 

derrame pericárdico por suspeita de uma situação emergencial de tamponamento 

cardíaco, principalmente para realizar a pericardiocentese guiada pelo 

ecocardiograma. Isso porque estudos mostram que as punções norteadas pelo 

exame em questão, quando comparadas com as punções às cegas, reduzem de 

forma considerável a incidência de complicações.44 

Entretanto, nem todos os intensivistas são treinados para operar esse 

equipamento. É razoável sugerir que todo médico da UTI deveria ao menos ser 

capaz de realizar um exame de ecocardiograma básico, quando a natureza da 

falência circulatória está indefinida e, felizmente, na maioria dos casos de 

instabilidade hemodinâmica grave, decorrente de choque, as imagens 

ecocardiográficas podem facilmente ser interpretadas. Tanto a redução no atraso 

quanto a utilização de tratamento adequado podem ter efeitos benéficos no desfecho 

clínico do paciente, representando a principal razão para se ter um aparelho de 

ecocardiograma na UTI.45,46  

Idealmente, toda UTI deveria ser organizada por uma cadeia piramidal com 

relação às habilidades com o ecocardiograma à beira-leito. No topo da pirâmide, 

cada unidade deveria ter um ou mais operadores totalmente treinados para quem as 

dúvidas quanto à interpretação dos achados durante o exame pudessem ser 

reportadas. No entanto, ainda assim, esse tipo de exame não substituiria os 

realizados por ecocardiografistas com expertise em aspectos cardiológicos mais 

específicos e avançados, como análise valvular em detalhe, ecocardiograma de 

estresse e outros.45,46  

 

 

1.3 A Medicina Intensiva e o ecocardiograma à beira-leito no Brasil 
 
   

 A primeira unidade de terapia intensiva surgiu em 1962, na cidade de 

Baltimore, comandada pelo médico Peter Safar, pioneiro da criação das técnicas de 

manutenção de vida, da disciplina teórica de “medicina de apoio crítico”, além de 

estruturar ambulâncias para transporte médico intensivo dos pacientes críticos. 

47,48,49  
 No Brasil, os precursores da UTI se iniciaram em 1950, com a introdução da 

ventilação mecânica, no setor de Traumatologia da Universidade Federal de São 
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Paulo (UNIFESP), dando origem a uma embrionária unidade de respiração.49 

Posteriormente, em 1963, surgiram as incipientes UTIs, no Hospital das Clínicas de 

São Paulo. Suas instalações eram dentro das unidades de pronto socorro com o 

objetivo de oferecer assistência médica mais qualificada aos pacientes críticos. 

Devido ao grande êxito, esse tipo de Unidade foi implantado em outros 

hospitais, como o Sírio-Libanês. Mais adiante, em 1967, no Rio de Janeiro, a primeira 

UTI respiratória foi inaugurada, no Hospital dos Servidores do Estado, proporcionado 

também pelo avanço dos estudos científicos sobre ventilação mecânica invasiva. 

47,48,49 

Com o aumento de estudos clínicos nesta área, houve um aumento da 

demanda e, consequentemente, do número de médicos intensivistas, levando esses 

profissionais a se organizarem em sociedades para a troca de informações. Em 

1977, surgiu a Sociedade Paulista de Terapia Intensiva (SOPATI) que, entre outras 

conquistas, conseguiu a obrigatoriedade da presença de um médico intensivista 24h 

por dia nas Unidades de Terapia Intensiva.47 

Outras sociedades regionais se formaram, assomando a necessidade da 

criação de um órgão que englobasse a terapia intensiva de forma unificada em todo 

o país. Assim, em 1980, foi criada a Associação de Medicina Intensiva Brasileira 

(AMIB), que, desde então, vem contribuindo de forma importante e significativa para 

o fortalecimento, estruturação e normatizações nessa área da medicina.47 

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 07/2010, os profissionais da saúde que 

integram a equipe multidisciplinar da UTI devem possuir formação especializada em 

terapia intensiva. O dimensionamento dos médicos, da equipe de enfermagem e dos 

fisioterapeutas precisa respeitar os critérios baseados em lei sobre a quantidade dos 

profissionais por leito de UTI, bem como os critérios de qualidade assistencial para 

garantir a segurança e eficácia no atendimento aos doentes críticos.50 

 Essa resolução dispõe a necessidade de programas de educação 

permanente com a participação de todos os profissionais pertencentes à equipe da 

UTI, para que ocorram atualizações constantes dos procedimentos, assim como a 

incorporação de novas tecnologias para o aperfeiçoamento das técnicas utilizadas 

no tratamento dos pacientes.50 

Dados levantados pela AMIB, em 2018, contradizem a recomendação da 

RDC-07/2010 em relação à formação especialista para atuar nas UTIs. Apenas 1,7% 
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dos médicos brasileiros possuem título de intensivista, representados por 6.500 

profissionais. Esse número está muito aquém para a quantidade de leitos existentes 

no país. Para compor um cenário ideal, seriam necessários mais de 40 mil médicos 

intensivistas para atender 100% da capacidade de leitos. Isso se tornou ainda pior 

com a chegada da pandemia, pois, para atender a demanda dos pacientes 

portadores de COVID 19, foi necessária a abertura de mais de 20.000 mil novos 

leitos, o que deixou mais evidente a defasagem de profissionais especializados em 

terapia intensiva.51  

Dados da Agência Nacional de Saúde (ANS), do Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde (CNES) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), de dezembro de 2020, mostram que no Brasil o número total de leitos 

privados é de 54.657, e de 15.995 na rede do Sistema Único de Saúde (SUS). A 

chegada da pandemia SARS-CoV2 provocou mudanças nesse cenário no ano de 

2021. 52,53 
O Ministério da Saúde, junto ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), 

definiu a conversão de 6,5 mil leitos que eram voltados exclusivamente para o 

tratamento dos pacientes de COVID 19 para leitos convencionais, aumentando a 

oferta aos demais pacientes que necessitam de cuidados intensivos em todo o Brasil. 

52,53 

O ingresso na residência médica em medicina intensiva tinha como pré-

requisito o cumprimento de residência em clínica médica, pediatria, cirurgia geral, 

anestesiologia, infectologia ou neurologia, mas, devido à ociosidade de vagas para 

a formação de médicos em terapia intensiva, o plenário da Comissão Nacional de 

Residência Médica (CNRM) aprovou, em 17 de junho de 2021, a matriz de 

competências do Programa de Residência Médica (PRM) e a quebra dos requisitos 

preexistentes, tornando o ingresso de forma imediata e a conclusão da formação em 

três anos.54  

Visando melhorar a formação dos profissionais e torná-los diferenciados e 

qualificados no mercado de trabalho, além de fazer da medicina intensiva uma 

vocação e não mais uma área de transição, a AMIB elaborou o Programa de 

Formação Orientado por Competências em Medicina Intensiva (PROCOMI), com o 

objetivo de capacitar os médicos em relação aos cuidados intensivos voltados para 

o doente crítico.55 
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Dentre as competências e habilidades a serem adquiridas pelo médico 

especializando em Terapia Intensiva, o Programa de Formação Orientado por 

Competência em Medicina Intensiva da AMIB, em relação ao ecocardiograma, a 

partir do PROCOMI 2018/2019, sofreu mudança de forma que o especializando em 

terapia intensiva deve ser capaz de realizar e interpretar os resultados do 

ecocardiograma e não mais somente indicar a necessidade de sua realização.55 

No entanto, apesar de fazer parte do programa de competências do 

Intensivista da AMIB, desde 2009 o Departamento de Ecocardiografia da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia refere que não há regulamentação brasileira para a 

utilização do ecocardiograma por médicos não ecocardiografistas.56  

Conquanto não se posicione oficialmente sobre o treinamento do uso do 

ecocardiograma, a Sociedade Brasileira de Cardiologia reconhece o uso de exames 

cardiográficos na pandemia COVID-19, como o ultrassom cardiovascular focado, por 

médicos emergencistas e/ou intensivistas em suas atuações na linha de frente, para 

avaliação rápida e rastreamento de doenças cardíacas e vasculares preexistentes, 

bem como para identificação precoce de alterações miocárdicas relacionadas à 

COVID-19.57,58 
Por outro lado, se não houver treinamento adequado, há o risco de aquisição 

de imagens indevidas que levem a diagnósticos falso-positivos ou falso-negativos. 

Com isso, podem ocorrer tratamentos desnecessários e, por vezes, prejudiciais, 

indicação de ecocardiograma inapropriado ou retardo no tratamento.57,58 

Por fim, a educação médica continuada é pautada pela concepção de 

educação como transmissão de conhecimento e pela valorização da ciência. Sua 

ênfase se dá em cursos e treinamentos construídos com base no diagnóstico de 

necessidades individuais e se coloca na perspectiva de transformação da 

organização em que o profissional está inserido. As intervenções educacionais para 

o uso do ecocardiograma se inserem nesse contexto, mas têm se mostrado de suma 

relevância no cuidado dos pacientes críticos.59 
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1.4 Educação médica sobre ecocardiograma transtorácico à beira-leito  
 

A execução do ETT à beira-leito por médicos não ecocardiografistas em 

diversos setores dos hospitais, para o atendimento dos pacientes críticos de forma 

desalinhada e não padronizada, trouxe à tona uma grande preocupação no meio 

médico, principalmente para as Sociedades de Ecocardiografia, que justificaram 

esse receio e apreensão devido ao fato de esse exame ser examinador dependente, 

o que significa que os achados clínicos dependem diretamente do médico que está 

realizando o exame. Portanto, avaliações incorretas geram interpretações e 

condutas inadequadas, podendo trazer malefícios ao paciente.22,23  

Com isso, alguns questionamentos surgiram em relação a este exame. O 

primeiro deles diz respeito ao conteúdo e às possíveis análises ecocardiográficas 

mais pertinentes para compor a avaliação nas emergências clínicas, e a segunda 

dúvida apontada considerou o delineamento curricular para promover a capacitação 

dos médicos não ecocardiografistas para a realização do ETT à beira-leito.22,23  

Essas indagações culminaram na definição do conteúdo do exame de 

ecocardiograma em casos clínicos de emergência por médicos não 

ecocardiografistas, denominando-o em Critical Care Echocardiography (CCE), no 

ano de 2009, oficializado por um consenso do American College of Chest Physicians, 

da La Societé de Réanimation de Langue Française.21  

O CCE foi classificado em modo básico e avançado. O modo básico foi 

definido para responder de forma objetiva e direta a algumas questões clínicas, como 

análise da função ventricular, variação respiratória da VCI para predizer resposta 

volêmica, avaliação de refluxo valvar grave, presença de derrame 

pericárdico/tamponamento cardíaco, guia para o procedimento de pericardiocentese 

quando necessário e colocação de marcapasso transvenoso por médicos não 

ecocardiografistas em situações emergenciais. Em contrapartida, o modo avançado 

engloba avaliações mais detalhadas e minuciosas em casos de disfunção valvar, 

endocardite infecciosa, disfunção ventricular diastólica pela realização de Doppler 

tecidual, e a associação do ecocardiograma transesofágico com o ETT.21,45  

A diretriz da World Interactive Network Focused on Critical Ultrasound 

(WINFOCUS)60 recomendou a formação em ecocardiografia em três níveis de 

competências. No contexto emergencial, a aquisição de imagens ecocardiográficas 

de um ETT básico pode auxiliar o médico a relacionar o motivo de uma parada 
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cardiorrespiratória pelo algoritmo do suporte avançado de vida em Cardiologia, ou 

até mesmo para identificar a necessidade de solicitar a avaliação de um médico 

especialista em ecocardiografia para a discussão e resolução do caso.  

O nível 1 considera a aquisição de imagens de ETT para fazer o 

reconhecimento de imagens normais e patológicas, além de orientar o médico a 

solicitar a avaliação de um médico ecocardiografista para melhor detalhamento do 

caso do paciente. No nível 2, o médico realiza o exame de ETT e é capaz de dar o 

diagnóstico de alterações estruturais cardiovasculares, além de ser referência para 

os médicos que estão em formação no nível 1, porém, para chegar nesse nível de 

formação, é necessário um treinamento tutorado de dois anos e ter no mínimo 50 

casos registrados e catalogados por ano. Por fim, no nível 3 o médico se torna 

especialista em ecocardiografia e pode realizar procedimentos invasivos guiados, 

além de realizar pesquisa na área.60 

Em 2010, a American Society of Echocardiography em conjunto com o 

American College of Emergency Physicians publicaram um consenso sobre 

ecocardiograma na emergência e definiram o conceito de Focused Cardiac 

Ultrasound (FOCUS) para ser realizado por médicos não ecocardiografistas 

contemplando as mesmas questões clínicas que o CCE. Desde então, os termos 

CCE básico e FOCUS são utilizados na literatura como sinônimos e, juntos, definem 

o conteúdo a ser avaliado no exame de ecocardiograma direcionado na 

emergência.21  

Em sequência, outros debates surgiram sobre os treinamentos e aquisição de 

competências necessárias para que os médicos não habilitados na modalidade do 

exame ecocardiograma pudessem aplicar na prática clínica o CCE/FOCUS. Foi 

estabelecido no 230 Congresso Europeu de Medicina Intensiva, que aconteceu em 

outubro de 2011, com a participação das principais Sociedades de Terapia Intensiva, 

que a capacitação no exame de CCE modo básico deve fazer parte da formação de 

todo médico intensivista com a inclusão de aulas teóricas expositivas, além de 

discussão de imagens com carga horária mínima de 10 horas.61 

Em 2013, a Sociedade Americana de Ecocardiografia publicou um consenso 

sobre o FOCUS, recomendando treinamento prático para capacitar os médicos não 

ecocardiografistas em pacientes reais e, de preferência, dentro de ambiente 

hospitalar, ao invés de simuladores realísticos, para que os profissionais vivenciem 

as possíveis dificuldades técnicas que poderão encontrar no dia a dia da prática 



 28 

clínica. A única dúvida existente nessa nova recomendação diz respeito à 

quantidade de exames práticos realizados para se obter tal qualificação.62 

O CCE básico se tornou componente obrigatório da formação médica em 

terapia intensiva na Austrália e Nova Zelândia, com a atualização curricular ocorrida 

em 2014. Essa exigência partiu da Faculdade de Medicina Intensiva, que elegeu um 

grupo de especialistas denominado Grupo de Interesse Especial em Ultrassom 

(USIG) para fornecer treinamentos e capacitações adequadas aos bolsistas e 

estagiários de medicina intensiva para que os estudantes adquiram as habilidades e 

competências necessárias para compor uma avaliação hemodinâmica mais 

assertiva dos pacientes críticos de UTI. Dessa forma, envolve-se a aquisição de 

imagens ecocardiográficas, reconhecimento das patologias e incorporação dos 

resultados obtidos com o ecocardiograma ao tratamento clínico.63 

Frente às eminentes preocupações sobre padronização dos níveis de 

treinamento em CCE para os profissionais médicos atuantes em terapia intensiva, o 

USIG se fundamentou em pesquisas científicas publicadas, além das revisões de 

literatura das principais diretrizes sobre o uso e treinamento de ecocardiografia dos 

Colégios Médicos da Austrália e Nova Zelândia para definir os requisitos necessários 

para compor as recomendações de treinamento e formação dos três níveis de CCE, 

sendo eles: básico, ecocardiograma transtorácico avançado e ecocardiograma 

transesofágico e transtorácico avançado.63 

Para a obtenção do reconhecimento de especialista em CCE o Guideline 

elaborado pelo USIG considerou a inclusão de cursos credenciados sobre 

ecocardiograma no programa de treinamento, diário de registro de estudos e de 

exames realizados devidamente assinados por um especialista “supervisor” 

credenciado da Faculdade, que, com o avançar dos níveis, aumenta a exigência em 

relação à quantidade de horas de estudos e de exames realizados e catalogados; 

exigência de realizar os exames ecocardiográficos em ambiente crítico e seguir com 

o desenvolvimento de estudos de forma contínua na ecocardiografia.63  

Vale ressaltar que, para a progressão de nível, o estudante deve apresentar 

o comprovante de conclusão juntamente com a sua avaliação final pelo curso 

credenciado. Para chegar no nível especialista de formação, o candidato deve 

comprovar experiência de mais de sete anos de execução de exames de 

ecocardiograma transtorácico e transesofágico avançado, deve estar envolvido em 
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educação médica, ter perfil de pesquisador e uma quantidade desejável de 

publicações científicas sobre o exame.63 

Diante da gravidade dos casos, da elevada taxa de complicações cardíacas 

decorrentes da COVID 19 e do aumento exponencial de internações nas UTIs nos 

últimos dois anos decorrentes da pandemia por SARS-CoV 2, o ultrassom focado 

(point of care) foi utilizado como forma de suporte para o diagnóstico mais rápido, 

além do manejo e acompanhamento mais adequado desses pacientes, perante a 

sua disponibilidade nos setores críticos e pelas valiosas informações quantitativas e 

qualitativas fornecidas para um diagnóstico mais preciso à beira-leito.64 

Com a capacitação adequada do ultrassom focado portátil para médicos 

intensivistas, respeitando a carga horária de um treinamento teórico de duas horas 

e manuseio prático de quatro horas, eles conseguiram ter a destreza de identificar 

corretamente a FE. Em pacientes com FE normal, a taxa de acerto foi de 92%, e 

para pacientes que possuem alteração da FE, seja ela na classificação intermediária 

ou reduzida, a estimativa de acerto foi de 80%, sendo que o erro mais frequente é o 

de sobrestimar a função ventricular. Porém, o uso do ultrassom cardíaco focado deve 

ser baseado em protocolos institucionais, e é recomendável certificação interna de 

competência e análise constante de qualidade, tendo em vista que a metodologia 

para o ensino e treinamento desse método é altamente variável.65  

É importante ressaltar os limites de atuação dos diferentes profissionais 

médicos e dos horizontes na aplicação das diferentes técnicas ecocardiográficas em 

ambiente de terapia intensiva e de emergência. Com isso, a sistematização e o 

treinamento em ecocardiografia, dentro das UTIs, dependem de diretrizes 

consistentes e fundamentadas e de uma equipe de educação médica permanente 

especializada no assunto, além do papel fundamental das sociedades nacionais e 

internacionais para a certificação da formação baseada em competências e 

habilidades criteriosas dos médicos não ecocardiografistas em relação a esse 

exame.65 
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JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 
        O ecocardiograma tornou-se uma ferramenta poderosa no diagnóstico à beira 

do leito em pacientes críticos. Com o crescente uso nas unidades de terapia intensiva 

é premente aos médicos intensivistas a aquisição de competências específicas para 

a realização do exame. Apesar das recomendações internacionais sobre o 

treinamento dos médicos no uso dessa ferramenta, no Brasil e em muitos países a 

oferta de cursos especializados e treinamento supervisionado ainda é escassa.    

        Portanto, conhecer a percepção de médicos intensivistas que receberam essa 

capacitação sobre o uso do ecocardiograma à beira-leito pode subsidiar as 

Associações e Instituições de Ensino na oferta de cursos que atendam às 

necessidades de aprendizado e ou aprimoramento para o uso do ecocardiograma à 

beira-leito em Unidades de Terapia Intensiva. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Elaborar e validar um instrumento para caracterizar o perfil de capacitação 

profissional de médicos intensivistas brasileiros quanto ao uso do ecocardiograma à 

beira leito. 

2.2 Identificar a percepção de médicos intensivistas que realizaram capacitação no 

uso do ecocardiograma à beira-leito sobre as competências para o seu uso e a 

melhoria da assistência com a utilização dessa ferramenta
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3.MÉTODOS 
 
3.1 Desenho do estudo 

 

Quanto à natureza da pesquisa, caracteriza-se por estudo observacional 

transversal, realizado por meio da plataforma SURVEYMONKEY, com análise 

quantitativa descritiva. 

 
3.2 Participantes do estudo  

 

Foram sujeitos da pesquisa 90 médicos associados à Associação de Medicina 

Intensiva Brasileira (AMIB).  

Para o cálculo da amostra, foi utilizado o programa STATA. Como não é 

conhecido o número exato de médicos intensivistas no Brasil, para cálculo de 

tamanho de amostra representativa de uma fração, foi usada proporção esperada 

igual a 50%, que é mais conservadora, com estimativa de erro entre 10 e 15%, 

considerando alfa de 0,05 e beta 0,20, chegando ao resultado entre 85 e 194 

participantes.  
A seguir é apresentado o fluxograma explicativo das etapas de captação dos 

participantes. 

 

Figura 1: Fluxograma da Amostra 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Própria Autora 
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3.2.1 Critérios de inclusão e exclusão 
 
Inclusão: Ser médico associado da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, 

estar atuando como médico intensivista, ter assinado o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) e lido as orientações sobre a pesquisa. 

Exclusão: Médicos intensivistas não associados à AMIB ou que não estavam 

atuando em unidades de terapia intensiva ou que não responderam 

completamente o questionário. 
 
 
3.3 Coleta de dados 

 
3.3.1 Elaboração do instrumento  
 

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário autoaplicável, 

composto inicialmente por 28 questões, elaborado pela pesquisadora (Apêndice 1).  

Para a elaboração do instrumento, foram adotadas as recomendações de 

Gunther66. O autor ressalta que o objetivo da pesquisa, em consonância aos 

conceitos a serem pesquisados na população alvo, determina a estrutura do 

instrumento e as perguntas concretas apresentadas. O número de itens e a sua 

forma de apresentação foram gerados pela complexidade dos conceitos, e sua 

estruturação se deu do mais geral para o mais específico, do menos pessoal para o 

mais pessoal, seguindo uma ordem lógica.  

Na construção dos itens, que é a parte central do instrumento, foram seguidas 

as orientações de Fowler67, que define um bom item “como aquele que gera 

respostas fidedignas e válidas”, cujas características básicas se compõem de 

pergunta precisa e com compreensão consistente, expectativas claras para o 

respondente quanto à resposta, e fornecimento de todas as informações necessárias 

para que os respondentes consigam responder os itens. Para garantir tais 

características, cada item elaborado foi condizente ao objetivo almejado, além de ser 

breve, claro, escrito de maneira apropriada e correta.  

Segundo Gunther66, o pesquisador não tem poder sobre o potencial 

respondente, sendo necessário, portanto, convencê-lo de que vale a pena participar 

da pesquisa. O tema tem que ter relevância e ser capaz de sensibilizar o respondente 
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a participar. Para maximizar as respostas, as seguintes recomendações do autor 

foram seguidas na construção do instrumento: recompensa do respondente por sua 

participação, mostrando consideração e apreciação, já no início do questionário; 

fornecimento de todas as informações importantes aos respondentes sobre o estudo; 

reduzido custo físico e mental para o respondente, fazendo com que a tarefa pareça 

breve; e, tão importante quanto, estabelecimento de confiança entre pesquisador e 

participante, com apresentação da pesquisadora e da instituição por meio da qual 

está sendo realizada a pesquisa.  

 Para capturar o interesse do respondente pelo tema, no instrumento 

autoaplicável utilizado, a introdução continha todas as informações para que o 

respondente agisse da maneira esperada pela pesquisadora, para atingir os 

objetivos da pesquisa, sem a necessidade de pedir instruções adicionais (o que, se 

fosse necessário, poderia fazer com que a maioria dos potenciais respondentes o 

ignorassem).  

Em relação às perguntas burocráticas, de ordem sociodemográficas, de 

formação e experiência profissional, optou-se por colocá-las como parte do último 

domínio do questionário, pois para Gunther66, “se o respondente potencial optou por 

dar sua atenção seduzido pelo tema da pesquisa, a primeira pergunta e as seguintes 

devem tratar da temática em si”. Nesse ponto, o autor ainda enfatiza que como o 

conteúdo de aspectos pessoais podem ser sensíveis para muitos, de modo que 

devem ser abordados após certo grau de confiança ter sido desenvolvido ao longo 

do questionário. 

Portanto, o questionário foi subdividido em três domínios, sendo que os dois 

primeiros trataram do tema em si, do mais geral para o mais específico, e o último 

domínio abordou a caracterização dos participantes. Cada domínio recebeu um título 

referente ao conceito investigado, como descrito abaixo.  

 Domínio A - relativo à capacitação para uso do ecocardiograma à beira-leito, 

modalidade de curso frequentado, sua carga horária e o tipo de capacitação (ETT 

básico X doppler), além da percepção sobre competências adquiridas e habilidade 

para o uso do ETT na prática em situações clínicas específicas. Incluiu 13 questões 

fechadas, sendo que em seis questões houve opção de justificar a resposta quando 

negativa, e em duas questões havia a opção de responder por extenso, quando 

nenhuma das alternativas era escolhida.  
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Domínio B - relativo à opinião sobre as indicações, vantagens e benefícios do 

uso do ecocardiograma à beira-leito. Abrangeu oito questões fechadas, sendo cinco 

com respostas utilizando escala tipo Likert. 

O Domínio C - relativo à caracterização dos participantes, abrangeu sete 

questões fechadas sobre dados sociodemográficos, de formação e experiência em 

UTI dos participantes.  

 
3.3.2 Validação do instrumento 

 

Considerando que o instrumento de coleta de dados deve garantir indicadores 

confiáveis e compatíveis com os objetivos do estudo, ele foi submetido à validação 

de conteúdo por seis juízes.  

Os juízes selecionados para analisar o conteúdo do questionário são médicos 

ecocardiografistas especialistas ou com experiência em ecocardiografia, que atuam 

em serviços de cardiologia, realizando de 10 a 20 exames por semana. Eles foram 

selecionados por trabalharem em hospitais terciários, onde há UTIs de alta 

complexidade e, consequentemente, demanda para realização de ETT à beira-leito.  

Os especialistas receberam por e-mail uma carta-convite para participar da 

validação explicando o propósito da pesquisa e a necessidade da sua participação 

na validação do instrumento a ser utilizado na pesquisa. Essa carta-convite também 

continha as instruções para responderem ao instrumento de validação, o contato da 

pesquisadora, em caso de dúvidas, e o link que dava acesso ao instrumento de 

validação na plataforma Google Forms. Em anexo ao e-mail, foi enviado o 

questionário elaborado para os participantes da pesquisa, que serviu de orientação 

para os juízes responderem ao instrumento de validação. 
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Figura 2: Fluxograma da participação dos juízes no processo de validação do 
instrumento 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria Autora 

 

A coleta das respostas dos especialistas ocorreu entre maio e julho de 2021, 

quando, a partir de então, iniciou-se a análise para a validação do instrumento. 

A validação de conteúdo do questionário proposto contemplou avaliação de 

abrangência, relevância e clareza.68 Para tanto, o instrumento de validação 

(Apêndice 2) apresentou três questões do tipo Likert com a pontuação de um a 

quatro, inserindo sua intensidade no próprio enunciado da escala, e em graduação 

crescente do menor para o maior nível de avaliação.  

Cada uma das questões fechadas foi complementada com uma questão 

aberta de livre discurso sobre sugestões e comentários. Finalmente, uma questão 

para outros comentários e sugestões concluiu o instrumento de validação. 

A primeira questão do tipo Likert avalia a abrangência do instrumento, se os 

domínios estão cobertos pelos itens e se todas as dimensões foram incluídas. A 

segunda verifica a clareza dos itens abordados nos domínios, se estão redigidos de 

forma compreensível e expressam adequadamente o que se espera medir; a terceira 

abrange a relevância dos itens, ou seja, se refletem os conceitos envolvidos e são 

adequados para o alcance dos objetivos da pesquisa. 

As respostas às questões fechadas foram organizadas em três tabelas: uma 

tabela para demonstrar o valor numérico apontado pelos especialistas quanto à 

abrangência dos domínios, e duas outras para o valor numérico apontado em cada 

item do questionário quanto à sua relevância e clareza (Apêndice 3). 

Para o tratamento estatístico, foram consideradas as categorias com 

pontuação três e quatro da escala tipo Likert, correspondendo a um consenso 

favorável de 80%. 
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Foram calculados o I-IVC e o S-IVC/UA (Universal agrément)68 conforme as 

fórmulas abaixo:  

 
I-IVC =    número de respostas “3” ou “4” 
             _________________________       
                   
                número total de respostas.        
 
 
Para calcular o S-IVC/UA, foi utilizada a proporção de itens que alcançaram 

escala de relevância de 3 ou 4 por todos os especialistas. A pontuação da 

concordância universal (UA) é dada como 1 quando o item atingiu 100% de 

concordância dos especialistas, caso contrário, a pontuação da UA é dada como 0. 

 

 

S-IVC/UA =        soma de itens com pontuação 1 
                 __________________________________   
       
                   soma de todos os itens (pontuação 1 e 0) 
 

Um índice de validade de conteúdo aceitável deve ser de no mínimo 0,78 para 

I-IVC e 0,80 para S-IVC/UA. Valores de I-IVC menores que 0,78 indicam 

necessidade de reformulação ou rejeição do item, enquanto S-IVC/UA menor que 

0,80 indica necessidade de rejeição ou reformulação do domínio.69  

 Para análise das respostas abertas, foi utilizada a técnica do Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC)69, destacando-se as expressões-chave e ideias centrais das 

sugestões e/ou comentários demonstradas em quadros sinópticos no Apêndice 3. 

A seguir é apresentado o fluxograma da validação do instrumento de coleta 

de dados. 
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Figura 3 – Fluxograma do processo de validação do instrumento de coleta de 
dados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria Autora 
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Segundo a avaliação dos juízes, todos os domínios obtiveram S-IVC maior ou 

igual a 0,80, indicando abrangência adequada.  

Em relação à clareza, não houve consenso dos juízes nas questões 9 e 14 do 

domínio A, que obtiveram I-IVC abaixo de 0,78 (ambas com o valor de 0,7). Portanto, 

optou-se por excluir a questão 9 e por modificar uma das opções de resposta da 

questão 14, alterada de “embolia pulmonar” para “hipertensão pulmonar”. 

Consonante à relevância, no domínio A, a questão 9 e a questão 20, do 

domínio B, obtiveram I-IVC abaixo de 0,78 (ambas 0,7). Isso reafirmou a 

necessidade de exclusão da questão 9, assim como a decisão por excluir também a 

questão 20.  

Na inclusão e exclusão de itens dos domínios, as sugestões acatadas para o 

domínio A foram para incluir os itens: tipo de ETT disponível aos participantes nos 

serviços em que trabalham, se a capacitação foi em ETT básico ou com doppler, 

telemedicina como forma de discussão das imagens do ETT. 

 Nas sugestões e comentários para melhorar a clareza das questões dos 

domínios, as sugestões para o domínio B foram: alterar na questão 17 de “seu uso 

pode direcionar para o diagnóstico certo” para “seu uso pode corroborar com a 

hipótese diagnóstica” e, nas questões 19 e 21, alterar as opções de resposta tipo 

Likert para “na maioria dos casos, em poucos casos, raramente e em alguns casos”. 

Por sugestão dos juízes, para melhorar a relevância das questões, no domínio 

A, houve o acréscimo de quatro questões referentes a: modalidade de capacitação 

da qual participou, tipo de aparelho disponível no serviço, acesso a profissional 

experiente para discutir as imagens obtidas no exame, e a forma dessa discussão. 

Além disso, no domínio A, a questão 4 e, no Domínio B, a questão 18 foram 

retiradas para evitar repetição de item que avaliava o mesmo conteúdo. 

Dessa forma, quatro questões foram retiradas e quatro novas foram 

incluídas, permanecendo o questionário em sua segunda versão com o mesmo 

número de itens, mas com a seguinte distribuição nos domínios: 15 itens no 

domínio A; 6 itens no domínio B; permanência de 7 itens no domínio C (Apêndice 

4). 
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Figura 4 - Fluxograma das alterações realizadas no instrumento de coleta de 
dados pós validação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fonte: Própria Autora 
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3.3.3 Análise semântica do instrumento 
 
Após a reformulação do instrumento de coleta de dados com as alterações 

mencionadas (Apêndice 4), foi realizada a análise semântica dos itens por 30 

médicos que atuam em Unidade de Terapia Intensiva Adulto, sendo que nenhum 

deles integrou a amostra do estudo. Os participantes não relataram dificuldade para 

responder às questões, e o tempo médio para resposta completa foi de sete minutos. 

A única alteração sugerida foi referente ao número de horas do curso de capacitação, 

substituindo a opção “outra” por “outra carga horária”. 

 
3.3.4 Procedimentos de coleta de dados 
 

O questionário foi encaminhado via AMIBnet. No entanto, antes do envio, foi 

necessário preencher um formulário disponibilizado pela plataforma na AMIB 

BOARD, que serviu como carta-convite aos participantes, contendo informações 

sobre o título da pesquisa, a identificação da pesquisadora, descrição da pesquisa e 

seus objetivos, tempo médio necessário para responder ao questionário, link de 

acesso gerado automaticamente pela plataforma SURVEYMONKEY ao 

questionário, e o e-mail da pesquisadora, em caso de dúvidas (Apêndice 5). 

Após o preenchimento e a aprovação desse formulário pela AMIB BOARD, a 

AMIBNET distribuiu, via e-mail, a carta-convite aos seus 3.224 médicos associados.  

Ao abrir o link contido no e-mail recebido pela AMIBNET, os participantes 

acessavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 6) e, para que 

pudessem responder ao questionário, era compulsório assinalar a opção “sim” no 

item “você concorda em participar”. 

Os questionários respondidos foram recebidos automaticamente pela 

plataforma SURVEYMONKEY, que notificou a pesquisadora, via e-mail.  

. 
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Figura 5 – Fluxograma da coleta de dados  
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria Autora 

 

Faz-se importante ressaltar que houve dificuldade em obter o número 

adequado de respondentes, uma vez que o estudo foi realizado durante a pandemia 

do SARS-COV2. Esse período exigiu muito trabalho dos médicos intensivistas 

devido à gravidade dos pacientes internados na UTIs, além do aumento expressivo 

do número de leitos de terapia intensiva, levando muitos intensivistas a aumentar a 

carga horária de trabalho.52  

Além disso, a AMIBNET limita o número de vezes que envia o convite por e-

mail aos associados, tendo sido realizado somente por duas vezes, com intervalo de 

dois meses entre a primeira e a segunda vez. 

Os resultados foram apresentados ao estatístico por e-mail e por web meeting, 

que orientou como realizar a análise estatística.  

 

 
3.4 Análise dos resultados 
 

Os dados dos três domínios, ou seja, sociodemográficos, referentes à 

capacitação e à utilização do ecocardiograma à beira-leito, foram organizados em 

tabelas e analisados segundo a frequência absoluta e relativa de suas variáveis.  

Na associação entre duas variáveis, foi utilizado o Teste do Qui-quadrado de 

Pearson para tabelas de contingência, mediante simulação de Monte Carlo. Para 

interpretação dessas tabelas, foi utilizado o método de Resíduos Ajustados.  
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3.5 Aspectos Éticos  
 
O projeto de pesquisa foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 10 de novembro de 

2020, CAAE 39417820.6.0000.5373. Todos os participantes do estudo deram o 

aceite no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo garantido o 

sigilo das suas identidades 
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4. RESULTADOS 
 
4.1 Domínio C: Caracterização dos participantes do estudo  
 
Em relação ao perfil dos participantes, verificou-se predominância da faixa etária de 

30 a 49 anos, do sexo masculino e de graduados em medicina entre 6 e 20 anos. 

Quanto à procedência, 56% deles são da região sudeste do Brasil. A especialização 

em terapia intensiva se deu de maneira equivalente entre residência médica, 

especialização e aprimoramento, sendo que 58% possuem título na especialidade. 

A maioria atua em UTI adulto geral, e entre um a 10 anos. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos participantes (n=90) segundo idade, sexo, 
formação, tempo de exercício em UTI, tipo de UTI em que atua. Brasil, 2021/22 
Variáveis Nº % 
Idade em anos   
< 29 07 08 
30-39 40 44 
40-49 26 29 
50-59 12 13 
>60 05 06 
Sexo   
Feminino 35 39 
Masculino 55 61 
Graduação em medicina (anos)   
<5  08 09 
6-10 24 27 
11-15 18 20 
16-20 13 14 
>20 27 30 
Especialização em Terapia Intensiva   
Residência médica 30 33 
Especialização 26 29 
Aprimoramento 27 30 
Não se aplica 07 08 
Título de especialista em Medicina Intensiva   
Sim 52 58 
Não 38 42 
Trabalho em UTI (anos)   
<5 23 26 
6-10 26 29 
11-15 10 11 
16-20 11 12 
>20 
 
Continua 

20 22 
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Cont. Tabela 1 – Distribuição dos participantes (n=90) segundo idade, sexo, 
formação, tempo de exercício em UTI, tipo de UTI em que atua. Brasil, 2021/22 
Tipo de UTI Nº % 
Adulto geral 66 73 
Adulto Covid 36 40 
Adulto cardiológica 17 19 
UTI trauma 17 19 
Outro  33 39 

Fonte: Própria Autora 
 
 
Figura 6 - Distribuição dos participantes por região do Brasil (n=90) 
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Fonte: Própria Autora 
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4.2 Domínio A – Capacitação para uso do Ecocardiograma à beira-leito 
 

A maioria dos respondentes (64%) participaram de capacitação, mas há ainda 

uma parcela considerável que carece de treinamento para o uso do ecocardiograma 

à beira-leito.  

Entre os que não realizaram capacitação, 94% responderam que pretendem 

participar, demonstrando entendimento homogêneo sobre a importância de se 

habilitar no uso dessa ferramenta. 

A forma mais preponderante de capacitação foi por meio da Educação Médica 

continuada, representando 38% do total. Chama a atenção o resultado observado 

em relação ao percentual de capacitação durante a formação em Medicina Intensiva, 

que se mostrou ainda baixo, com apenas 18% dentre os egressos de residência 

médica, e 14% entre os egressos de especialização na área.  

 

Gráfico 1 – Como os participantes se capacitaram para o uso do 
ecocardiograma à beira-leito. Brasil, 2021/2022 
 

Fonte: Própria Autora 

 

A modalidade de capacitação em ecocardiografia básica com medidas 

somente qualitativas obteve maior representação (55%) em relação à modalidade 

básico e doppler com medidas quali-quantitativas (45%). 
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A carga horária maior que 12 horas foi predominante entre os que participaram 

de capacitação para ecocardiograma à beira-leito. 

.  
 

Gráfico 2 – Carga horária do curso de capacitação para uso do ecocardiograma 
à beira-leito frequentado pelos participantes. Brasil, 2021/2022 

 
Fonte: Própria Autora 
 

Com relação à opinião dos participantes sobre o quanto se sentiram 

habilitados para o uso do ETT após a capacitação, a distribuição é homogênea entre 

“muito” e “pouco” capacitado (45 e 50% respectivamente). Porém, se somarmos os 

que se sentiram “pouco” ou “quase nada” capacitados, eles representam como a 

maioria (55%) se sente para utilizar esse recurso em sua prática.  
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Tabela 2 – Opinião dos participantes (n=58) sobre o quanto se sentiram 
capacitados para uso do ecocardiograma à beira-leito após a capacitação. 
Brasil, 2021/22 

Opinião Nº % 

Muito 26 45 

Pouco 29 50 

Quase Nada 03 05 

Nada 00 00 

Fonte: Própria Autora 
 
 

Ao analisarmos essa percepção quanto à modalidade de capacitação 

realizada, a associação foi significativa entre a percepção “muito capacitado” e a 

modalidade ETT doppler (p > 0,001), demonstrando que essa modalidade de 

capacitação contribuiu para uma melhor percepção de competências adquiridas.  

 
 
Tabela 3 - Associação entre tipo de capacitação realizada e percepção sobre 
competências adquiridas após a capacitação. Brasil, 2021/22 

  Se sentiu capacitado  
Total 

Nº 
Muito 
 Nº 

Pouco  
Nº 

Quase nada 
Nº 

Modalidade 
Capacitação 

Ecocardiograma básico e 
Doppler (medidas quali e 
quantitativas) 

21 2 0 23 

 
Ecocardiograma básico 
(somente medidas 
qualitativas) 
 

5 27 3 35 

              Total 26 29 3 58 
p-valor < 0,001 Qui-quadrado de Pearson por Monte Carlo 

Fonte: Própria Autora 
 

No entanto, ao associarmos o quanto os participantes se sentiram 

capacitados para o uso do ecocardiograma à beira-leito com a carga horária do curso 

frequentado, constatamos que não houve influência da carga horária nessa 

percepção (p 0,718).  
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Tabela 4 - Associação entre a duração da capacitação com a autopercepção de 
competências adquiridas. Brasil, 2021/22 

 
p-valor 0,718 Qui-quadrado de Pearson por Monte Carlo 

Fonte: Própria Autora 

 

Os participantes com curso de capacitação que acessam aparelho de ETT no 

local de trabalho representam a maioria (93%). Os aparelhos USG portátil e com 

doppler e aparelho de Ecocardiograma com doppler foram os mais disponíveis 

relatados no estudo.  

 

Tabela 5 - Acesso ao aparelho de ecocardiograma no local de trabalho. Brasil, 
2021/22 
Disponibilidade do aparelho Nº % 

Sim 54 93 

Não 04 07 

Aparelho ETT disponível (1 ou + opções) Nº % 
USG fixo 03 5 

USG portátil 25 42 

USG com doppler 25 42 

ECO fixo 01 02 

ECO portátil 16 27 

ECO com doppler 25 42 

Fonte: Própria Autora 
 

 Se sentiu capacitado  
    

    Total 
       Nº 

    
Muito  

      Nº 

       
Pouco 

       Nº 

 
  Quase nada 

   Nº 

 Carga Horária 

3 horas 0 1 1 2 
12 horas 4 8 1 13 
Mais que 12 horas 17 17 1 35 
Outra carga horaria 5 3 0 8 

 Total 26 29 3 58 
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O percentual de participantes com capacitação que consegue utilizar o ETT 

sem auxílio de outro médico foi de 84%. Para os que não conseguem, as causas 

mais prevalentes foram insegurança, inabilidade ou falta de experiência. 

Dentre os participantes capacitados, 72% conseguiram discutir as imagens 

obtidas em seu exame com outro médico mais experiente e isso ocorreu, na maioria, 

com cardiologista do serviço.  

 

Tabela 6 – Habilidade para realização do ecocardiograma à beira-leito após 
capacitação (n=58). Brasil, 2021/22 

Realização do ETT sem auxílio de outro médico Nº % 
Sim 49 84 

Não 09 16 

Dificuldades para o uso sem auxílio  Nº % 
Dificuldade de interpretação 01 11 

Falta de experiência/habilidade 02 22 

Aparelho diferente do da capacitação 01 11 

Dificuldade técnica 01 11 

Requer supervisão/Insegurança 02 22 

Não conseguiu visualizar com aparelho disponível 01 11 

Fonte: Própria Autora 
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Tabela 7 – Discussão das imagens obtidas no ETT com profissional mais 
experiente (n=58). Brasil, 2021/22  
Conseguiu discutir com profissional mais experiente Nº % 

Sim 42 72 

Não 16 28 

Motivos por não conseguir Nº % 
Ausência de profissionais mais experientes 11 69 

Indisponibilidade do colega mais experiente 03 19 

Dificuldade técnica 02 12 

Com qual profissional conseguiu discutir as imagens Nº % 

Intensivista mais experiente em ETT 26 47 

Cardiologista do serviço 31 52 

Compartilhamento imagem por telemedicina 04 07 

Não se aplica  16 27 

Outra forma 00 00 

 
 

Sobre a percepção em relação às habilidades pós-capacitação em ETT, 86% 

conseguiram avaliar fluidoresponsividade e, no caso dos que não conseguiram, a 

falta de experiência foi a maior causa.  

 

Tabela 8 - Percepção sobre a habilidade para avaliar fluidoresponsividade no 
uso do ecocardiograma à beira-leito após a capacitação (n=58). Brasil, 2021/22 
Conseguiu avaliar fluidoresponsividade Nº % 

Sim 50 86 

Não 8 14 

Motivos por não conseguir Nº % 

Falta de experiência 4 50 

Insegurança 1 12 

Acha outros métodos mais fáceis 1 12 

Dificuldade do cálculo VTI 1 12 

Não praticou na capacitação 1 12 

Fonte: Própria Autora 

 

Fonte: Própria Autora. 
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Alto percentual de participantes (95%) conseguiu utilizar o ETT para avaliação 

de disfunção de VE após a capacitação.  

 
Tabela 9 - Percepção sobre a habilidade em avaliar disfunção de VE no uso do 
ecocardiograma à beira-leito após a capacitação (n=58), Brasil, 2021/22 
Conseguiu avaliar disfunção de VE Nº % 

Sim 54 93 

Não 04 07 

Motivo por não conseguir Nº % 

Falta de experiência 04 100 

Fonte: Própria Autora 

 

No que concerne à avaliação de disfunção de VD, 81% sentem-se habilitados, 

porém essa habilidade foi menor em relação às anteriormente mencionadas. Dentre 

os que não obtiveram êxito, a falta de experiência foi preponderante entre as 

dificuldades para conseguir avaliar tanto a disfunção do VE quanto da VD. 

 

Tabela 10 - Percepção sobre a habilidade em avaliar disfunção de VD no uso 
do ecocardiograma à beira-leito após a capacitação (n=58). Brasil, 2021/22  
Conseguiu avaliar disfunção de VD Nº % 

Sim 47 81 

Não 11 19 

Motivo por não conseguir Nº % 

Falta experiência 9 82 

Dificuldade técnica 1 9 

Não aprendeu na capacitação 1 9 

Fonte: Própria Autora 

 

A maioria dos participantes conseguiu utilizar o ETT em casos suspeitos de 

tamponamento cardíaco. É importante destacar que, entre os que não conseguiram, 

83% apontaram como motivo a ausência de casos suspeitos. 
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Tabela 11 - Percepção sobre a habilidade em utilizar o ETT em casos suspeitos 
de tamponamento cardíaco após a capacitação (n=58). Brasil, 2021/22 

Conseguiu utilizar o ETT  Nº % 

Sim 46 79 

Não 12 21 

Motivo por não conseguir Nº % 

Não houve casos suspeitos 10 83 

Insegurança 2 17 

Fonte: Própria Autora 

 

A percepção dos participantes sobre competências adquiridas após a 

capacitação não teve relação com a habilidade em utilizar o ETT nas quatro 

situações clínicas — avaliar fluidoresponsividade, avaliar disfunção de VE, avaliar 

disfunção de VD e em casos suspeitos de tamponamento (p > 0,05) — com exceção 

daqueles que se sentiram “quase nada capacitados”, em que o p encontrado foi de 

0,043 para avaliação de fluidoresponsividade, evidenciando dependência na relação 

entre percepção de competência e habilidade. Os participantes que assim se 

sentiram tiveram dificuldade em realizar essa avaliação na prática. 

 
Tabela 12. Associação entre percepção de competências após a capacitação e 
habilidade em utilizar ETT na prática clínica. Brasil, 2021/22 
 

p-valor < 0,001 Qui-quadrado de Pearson por Monte Carlo 

Fonte: Própria Autora 

 

 
 

Percepção 

Conseguiu utilizar o ETT  
Para casos 

suspeitos de 
tamponamento 
cardíaco (n=46) 

Para avaliar 
fluidoresponsivida

de 
(n=50) 

Para avaliar 
disfunção de 

VE (n=54) 

Para avaliar 
disfunção de VD 

(n=47) 

Pouco capacitado  50%(n=25) 52%(n=28) 52%(n=24) 48%(n=22) 
      
Muito capacitado  48%(n=24)    46%(n=25)    46%(n=22)     48%(n=22) 

      
Quase nada 
capacitado     2%(n=1)    2%(n=1)    2%(n=2)     4%(n=2) 

    p= 0,043    p= 0,075     p= 0,162      p= 0,796 



54 
 

 
 

Também, ao avaliar a associação entre tipo de capacitação e habilidade em 

utilizar o ETT nas quatro situações clínicas específicas, notamos que a modalidade 

de capacitação realizada não interferiu nesta capacidade, ou seja, tanto na 

capacitação em ETT básico, com medidas somente qualitativas, ou no ETT mais 

avançado, com medidas quali-quantitativas, os resultados foram equivalentes entre 

os participantes (p > 0,05 nas 4 habilidades). 

 
Tabela 13: Associação entre tipo de capacitação realizada e habilidade em 
utilizar o ETT na prática clínica. Brasil 2021/22 

 
p (p-valor. Qui-quadrado de Pearson por Monte Carlo) 

4.3 Domínio B – Utilizaçã 

 
4.3 Domínio B – Utilização do Ecocardiograma à beira-leito 

 
Independentemente de terem realizado alguma capacitação, 94% dos 

entrevistados concordaram totalmente com a afirmação de que o uso do 

ecocardiograma é seguro, visto não necessitar transportar o paciente, ser isento de 

radiação e dispensar o uso de contraste. 

Na opinião dos participantes, as situações clínicas em que o ETT pode ser 

mais útil foram: instabilidade hemodinâmica de causa indefinida, avaliação de função 

sistólica de VE, avaliação de derrame pericárdico/casos suspeitos de tamponamento 

e avaliação de disfunção grave de VD. 

Já, 90% concordaram totalmente com os resultados imediatos do uso e 97% 

também concordam totalmente que o seu uso pode corroborar para a hipótese 

diagnóstica.  

 
 
Tipo de capacitação 

realizada 

Conseguiu utilizar o ETT  
Para casos 

suspeitos de 
tamponamento 
cardíaco (n=46) 

   Para avaliar 
fluidoresponsividade 

(n=50) 

Para avaliar 
disfunção de 

VE (n=54) 

Para avaliar 
disfunção de 
VD (n=47) 

 
ETT básico, medidas 

qualitativas 
 56%(n=28) 57%(n=31) 56%(n=26) 52%(n=24) 

 
ETT doppler, medidas 

quali-quantitativas 
 44%(n=26)   43%(n=23)  44%(n=21)    48%(n=22) 

     p= 0,081    p= 0,239   p= 0,318     p= 0,216 

Fonte: Própria Autora 
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Entretanto, um percentual menor (76%) considerou que há mudança na 

definição do tratamento, enquanto 88% responderam que o uso do ecocardiograma 

à beira leito interferiu positivamente no resultado do tratamento, na maioria dos 

casos.  

 
Tabela 14 – Opinião dos participantes (n=90) sobre a utilidade do 
ecocardiograma à beira-leito. Brasil, 2021/22 
Situações em que o ETT é útil na UTI (1 ou + opções) Nº % 

Hipotensão 65 71 

Instabilidade hemodinâmica de causa indefinida 87 95 

Avaliação sistólica de VE 83 90 

Avaliação disfunção grave de VD 82 89 

Insuficiência respiratória de etiologia desconhecida 71 77 

Identificação de derrame pericárdico/tamponamento cardíaco 90 97 

Identificação de hipertensão pulmonar 62 67 

Complicações pós-operatórias de cirurgia cardiotorácica 67 73 

Fonte: Própria Autora 
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Tabela 15 - Opinião dos participantes (n=90) sobre a segurança e eficácia do 
ecocardiograma à beira-leito. Brasil, 2021/22 

Possibilita resultados imediatos 
 

Nº % 

Concordo totalmente 81 90 

   
Concordo parcialmente 

   
    09 

    
      10 

   
Não sei 

   

    00 

   

      00 

Discordo parcialmente 
 

00 00 

Discordo totalmente 00 00 

Pode corroborar para a hipótese diagnóstica 
 

Nº % 

Concordo totalmente 
 

87 97 

Concordo parcialmente 
 

03 103 

Não sei 
 

00 00 

Discordo parcialmente 
 

00 00 

Discordo totalmente 00 00 

É seguro, não necessita transportar paciente, é isento de 

radiação, dispensa uso de contraste 

Nº % 

Concordo totalmente 
 

85 94 

Concordo parcialmente 
 

04 04 

Não sei 
 

00 00 

Discordo parcialmente 
 

01 01 

Discordo totalmente 00 00 

Fonte: Própria Autora 
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Tabela 16 - Opinião dos participantes (n=90) sobre a influência do 
ecocardiograma à beira-leito no resultado e definição do tratamento. Brasil, 
2021/22 

Mudou a definição do tratamento Nº % 

Na maioria dos casos 
 

68 79 

Em poucos casos 
 

21 23 

Raramente 
 

01 01 

Em nenhum caso 
 

00 00 

Interferiu positivamente no resultado do tratamento Nº % 

Na maioria dos casos 
 

79 88 

Em poucos casos 
 

10 11 

Raramente 
 

01 01 

  Em nenhum caso 00 00 

Fonte: Própria Autora. 
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5. DISCUSSÃO  
 

5.1 Domínio C: Caracterização dos participantes 
 
Em nosso estudo, obtivemos taxa de resposta completa ao questionário 

autoaplicável de 3%, o que difere em muito da taxa de resposta (21%) obtida em 

estudo realizado em 2017 por Pellegini e colaboradores,70 que avaliou a prática atual 

e a educação de intensivistas brasileiros para uso do ultrassom FOCUS em unidades 

de terapia intensiva. O baixo percentual de participação pode ser explicado pelo 

período de sua realização, que se deu no auge da pandemia da COVID19.  

Este foi um período muito crítico para os médicos intensivistas do Brasil e do 

mundo, visto que a demanda nas UTIs aumentou, tanto em termos de gravidade dos 

pacientes internados como pelo aumento súbito de número de leitos, exigindo alta 

carga mental e física dos intensivistas. Isso pode ter sido uma barreira para que os 

médicos convidados tivessem disposição e tempo para participarem da pesquisa, 

respondendo ao questionário.  

 A especialização em terapia intensiva se deu de maneira equivalente entre 

residência médica, especialização e aprimoramento, evidenciando que a 

especialização na área por meio de residência médica ainda tem baixo percentual 

(33%). 

 Por outro lado, a distribuição regional dos participantes da nossa amostra no 

Brasil e o tipo de UTI de atuação predominante convergem com os resultados 

encontrados por Pellegrini e colaboradores70, visto que 56% dos participantes de 

nosso estudo trabalham na região sudeste, e 73% em UTI do tipo geral. 

 

 

5.2. Domínio A: Capacitação em ETT 
 

Como resultado, 64% dos participantes realizaram capacitação em ETT, ou 

seja, 2/3 do total. Percentual semelhante (62%) foi encontrado em estudo conduzido 

pela Sociedade Alemã de Medicina Intensiva e de Emergência71, nas Unidades de 

Terapia Intensiva, sobre o uso de USG focado e ETT em pacientes com quadro de 

choque cardiogênico em pacientes reinfartados. Porém, o percentual que 

encontramos ainda é baixo comparado com outros estudos, como o realizado entre 
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os médicos que atuam nos Centros de Emergência da Korea72, que evidenciou que 

73% deles tiveram treinamento em USG focado, sendo o ETT o tipo mais usado. 

Esse nível de treinamento em USG focado também foi observado no estudo de 

Colin73, realizado com médicos anestesistas cardiovasculares americanos que foram 

capacitados durante a residência médica.  

Galarza e colaboradores74, que avaliaram o status de treinamento em USG 

focado na Europa, constataram que 81% dos participantes tiveram acesso à 

capacitação. Já nos Estados Unidos, Wenger e colaboradores 75, ao realizaram um 

estudo em cinco hospitais do país, encontraram que 100% dos médicos residentes, 

em diferentes especialidades, incluindo a terapia intensiva, eram capacitados no uso 

dessa ferramenta. 

Segundo Abdo-Cuza e colaboradores76, nos países da América Latina ainda 

se subutiliza a ecocardiografia nos doentes críticos, não só por dificuldades 

institucionais ou das próprias UTIs, em fornecer esse tipo de capacitação, mas 

também pelo grande número de intensivistas existentes formados na época pré-

ecocardiográfica que apresentam dificuldades em incorporar novas técnicas em seu 

currículo. Shah e colaboradores77 também evidenciaram baixo nível de treinamento 

e uso de USG direcionado nos países em desenvolvimento, incluindo os da América 

Latina, devido ao grande número de barreiras enfrentadas.  

O alto percentual que encontramos dentre os não capacitados com a intenção 

de realizarem capacitação em ETT demonstra entendimento da importância desse 

tipo de treinamento e do uso dessa ferramenta nos doentes críticos. Esses achados 

vão ao encontro da recomendação da Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos, 

publicado em artigo de revisão.78 

 Entendimento semelhante foi encontrado no estudo de Galarza e 

colaboradores74, na Europa, por Jarwan e colaborares 79, na Arábia Saudita e de 

Colin e colaboradores, nos EUA73, nos quais a maioria dos participantes demonstrou 

achar que o uso do ultrassom focado é uma habilidade essencial a ser adquirida e 

de preferência durante a residência médica.  

Os residentes do Programa de Treinamento em Cirurgia Geral de 

Washington80, em um estudo observacional conduzido para avaliar a capacitação 

em POCUS, relataram que o uso do USG pode fazê-los residentes melhores e 

melhorar a sua prática clínica. Autores do estudo realizado na Alemanha71 sugerem, 
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inclusive, que o USG focado deveria fazer parte do protocolo de dor torácica e dos 

quadros de instabilidade hemodinâmica. 

Por outro lado, outro estudo realizado nos EUA81 apontou que o USG focado 

já deveria ser integrado ao curso de graduação de Medicina, apesar das atuais 

dificuldades existentes, tanto em disciplinas do curso básico como nas do curso 

profissionalizante, como modalidade adjunta no ensino de semiologia e de 

correlação clínica.  

No tocante à modalidade de capacitação, nossos resultados mostraram que 

a maioria dos participantes a realizou em Curso de Educação Médica Continuada, 

assim como no estudo brasileiro70, na Korea72 e no Canadá82. Observamos que, ao 

contrário do desejado, essa habilidade ainda é pouco obtida dentro da própria 

formação como médico intensivista no país.  

Abdo-Cuza e colaboradores76 apontam como grande causa da busca de 

qualificação em ETT fora do serviço a falta de médicos expertos em ecocardiografia 

à beira-leito local no próprio hospital. Essa pode ser uma das causas da busca por 

formação em ETT fora da instituição onde se trabalha ou se está fazendo a 

especialização em Medicina Intensiva. Por outro lado, médicos que recebem 

treinamento em USG focado durante a especialização o utilizam mais em sua 

prática.73 

Com relação à carga horária de capacitação, nossos resultados mostraram 

predominância de mais de 12 horas, convergindo ao encontrado por Pellegrini e 

colaboradores70 e por Lau e colaboradores.82 Já nos EUA, Wenger e colaboradores75 

encontraram carga horária média de 12 horas ao mês, enquanto no estudo do 

Canadá 83, a carga horária dos programas de treinamento variou de uma a quatro 

horas ou maior que 15 horas. Nesses estudos, foi abordado USG focado em geral, 

incluindo ecocardiograma, mas não exclusivo.  

Por outro lado, em países como a Austrália e a Nova Zelândia, onde a 

capacitação em ETT está melhor estruturada na terapia intensiva, a carga horária é 

muito maior, correspondendo a anos de treinamento.60  

Estudo que comparou estudantes de medicina que realizaram o chamado self-

learning — acessando uma plataforma que continha vídeos explicativos que 

ensinavam a usar o ecocardiograma focado, seguido de prática do uso de USG de 

bolso (sem orientação ou supervisão) — com alunos que receberam treinamento 

padrão (4 horas teóricas em forma de palestra acrescidas de 4h horas de prática 
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supervisionada) mostrou que ambos foram capazes de realizar com sucesso um 

teste prático posteriormente aplicado. Nesse teste, os alunos deveriam, em seis 

minutos, realizar o ETT básico utilizando quatro janelas — paraexternal eixo longo, 

paraexternal eixo curto, apical 4 câmaras e subcostal. Os resultados evidenciaram 

que a capacitação em ETT básico é factível e pode ser mais disseminada por meio 

de métodos não tradicionais, sendo necessário disponibilizar plataformas adequadas 

ao ensino desse tipo de conhecimento.84  

A análise da percepção sobre competências adquiridas após a capacitação 

em ETT revelou que a grande maioria dos participantes do nosso estudo se sentiu 

pouco/nada capacitados. Essa mesma opinião foi encontrada entre os que 

participaram de treinamento em USG focado nos EUA75 e na Arábia Saudita79. Em 

Singapura82, a grande maioria sentiu-se confortável na aquisição e interpretação de 

imagens no CCE.  

Esse achado sugere que, como para a maioria o primeiro contato com o ETT 

ocorre no curso de capacitação e, para que se obtenha uma boa imagem, deve-se 

saber posicionar o probe nas janelas ecocardiográficas adequadamente, entender e 

saber usar o painel do aparelho corretamente, essas habilidades representam um 

desafio para muitos. Além disso, para interpretar as imagens obtidas exige-se tempo 

e treinamento, justificando as percepções encontradas.  

O estudo de Colin e colaboradores73,85 sobre o uso do ETT entre residentes 

de anestesiologia nos EUA mostrou que a autopercepção sobre proficiência em ETT 

após capacitação se relacionou diretamente à carga horária, sendo que, quanto 

maior a duração do treinamento, melhor essa percepção. Porém, em nosso estudo, 

averiguamos que a carga não interferiu nessa percepção, visto que, entre os que 

participaram de cursos com carga horária maior de 12 horas, a percepção se deu de 

maneira equivalente entre pouco ou muito capacitado.  

Um interessante estudo foi realizado na Australia85, com o objetivo de avaliar 

o grau de percepção de competência de médicos emergencistas, anestesistas e 

intensivistas, seis meses após a realização da capacitação em USG focado em 

programa de curta duração. Os resultados mostraram percepção de baixa 

competência por grande maioria, tendo sido apontada como causa falta de 

motivação para continuar usando o USG devido a dificuldades em obter boas 

imagens. Além disso, 10% dos participantes declararam que não teriam feito curso 

de treinamento de curta duração se soubessem anteriormente dos desafios.  
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A maioria dos participantes que foram capacitados tiveram acesso ao 

aparelho de ETT no local de trabalho após a capacitação, o que difere do estudo de 

Pellegrini e colaboradores70, no qual apenas 64% dos intensivistas brasileiros 

tiveram esse acesso. No estudo realizado em Singapura82, também a grande maioria 

teve aparelho disponível no serviço, e o USG com doppler foi o mais disponível para 

uso, enquanto nossos resultados mostraram acesso de forma predominante ao USG 

portátil, USG com doppler e ECO com doppler (todos com 42%). No estudo realizado 

nos EUA75 e no Canadá 83, constatou-se alta taxa de acesso a algum aparelho, sem, 

no entanto, haver discriminação do tipo. 
Em relação à capacidade de realizar exame de ETT com autonomia após a 

capacitação, encontramos alto percentual de respostas positivas, o que foi 

semelhante ao encontrado no estudo de Singapura82, Canadá83 e EUA.75 Isso 

demonstra que, apesar de a maioria dos respondentes de nossa pesquisa sentirem-

se pouco/quase nada capacitados, ainda assim relataram habilidades na prática. 

Entretanto, difere do estudo australiano86, que encontrou barreiras para o uso do 

ETT na prática, tendo sido apontadas como dificuldades: má gestão do tempo para 

que pudesse realizar o exame no dia a dia, falta de priorização e de percepção da 

sua importância.   

Nossa pesquisa demonstrou que 72% dos respondentes que participaram de 

capacitação conseguiram discutir as imagens obtidas durante seu exame em ETT 

com outro profissional mais experiente no tema, sendo que a maioria discutiu com 

cardiologista do serviço. A maioria dos que não conseguiram discutir os resultados 

do exame referiram a falta desse profissional experiente no serviço. No estudo de 

Pellegrini e colaboradores70, 80% dos participantes relataram ter ao menos um 

médico intensivista mais experiente em ETT na equipe da UTI, o que facilitou a 

discussão e é recomendado pela literatura.61  

Na Austrália86 também encontraram alto número de médicos performando 

USG focado sem supervisão ou possibilidade, o que pode propiciar erros de 

interpretação.61 Essa preocupação foi relatada entre os residentes de anestesia 

cardiovascular nos EUA73 para usar o USG focado sem supervisão. 

Na Alemanha, parte dos participantes relataram ter algoritmo padronizado na 

instituição para uso do ETT e USG focado na emergência, o que pode auxiliar o 

médico na ausência de outro profissional mais experiente.71 
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Wenger e colaboradores75 encontraram em relato de médicos residentes que 

uma das maiores dificuldades para uso o USG focado é a ausência de feedback de 

suas habilidades e nos achados do exame por outro profissional mais capacitado.  

Alto percentual dos participantes do nosso estudo respondeu positivamente 

(86%, 93%, 81% e 79% respectivamente) sobre a habilidade em utilizar o ETT para 

avaliar fluidoresponsividade, disfunção de VE, disfunção de VD e em casos suspeitos 

de tamponamento cardíaco. Isso demonstra que a proficiência nessas práticas 

consideradas básicas e direcionadas para respostas objetivas, como recomendado 

pela literatura31, foram adquiridas com a capacitação realizada. 

Ao analisarmos a percepção pós-capacitação (muito/pouco ou quase nada 

capacitado) em relação à habilidade no uso do ETT na prática, nas quatro situações 

clínicas supracitadas, não encontramos valor de p com significância, o que nos 

permite afirmar que não houve associação entre a autopercepção com a proficiência 

na prática. Ou seja, sentir-se mais ou menos capacitado não interferiu no resultado 

prático. 

 A única associação observada foi entre os que se sentiram “quase nada 

capacitados” em relação à habilidade de avaliar fluidoresponsividade, na qual o p 

calculado mostrou-se significativo (0,043), levando ao entendimento de que os que 

assim se sentiram realmente não foram capazes de realizar tal avaliação.  

Esse achado pode ser explicado pelas justificativas apontadas pelos 

participantes, tais como “não ter realizado essa medida na capacitação” ou “não ter 

aprendido no curso”. Como para a avaliação de fluidoresponsividade por meio do 

ETT básico utiliza-se o índice de colapsibilidade da VCI, que exige, além de uma 

avaliação visual das imagens obtidas, a utilização de outros recursos do exame de 

ETT à beira-leito, esses participantes não treinaram tal habilidade na capacitação 

realizada. Nas outras três avaliações (disfunção de VE, disfunção de VD, em casos 

suspeitos de tamponamento cardíaco), como são realizadas de maneira totalmente 

visual, eles foram capazes de executar.  

Em contrapartida, no estudo e Jarwan e colaboradores79, em que a percepção 

dos participantes (em uma escala de Likert) foi, em média, de pobre capacidade para 

avaliar colapsibilidade de VCI, que é uma das medidas utilizadas para avaliar 

fluidoresponsividade, o motivo foi associado à falta de tempo para aprender e 

ausência de alguém para ensinar.  
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Em nosso estudo, a causa mais relatada para o insucesso na utilização do 

ETT na prática foi a falta de experiência, com exceção para aqueles que não 

conseguiram avaliar casos suspeitos de tamponamento cardíaco devido à ausência 

desses pacientes e nos que não conseguiram avaliar fluidoresponsividade e tiveram 

autopercepção de “quase nada capacitado” (como descrito anteriormente). 

Comparando o percentual de participantes que conseguiu utilizar o ETT nas 

situações clínicas com a modalidade de curso frequentado, constatamos que não 

houve diferença significativa entre o curso básico, com medidas somente 

qualitativas, e o curso com doppler, com medidas quali-quantitativas (nas quatro 

avaliações, p >0,05). Interpretamos que esse resultado reforça que o treinamento 

básico em ETT fornece conhecimento suficiente aos médicos não ecocardiografistas 

para responder questões objetivas, mas importantes no manejo do paciente.33,34 

Na África87 foi desenvolvido um protocolo para médicos não 

ecoacardiografistas usarem o ETT, somente a janela subcostal. O objetivo desse 

protocolo foi o de responder a cinco questões, sendo a primeira delas a presença de 

derrame pericárdico, a segunda sobre a função de VE e a terceira sobre o tamanho 

de VD. 

A razão de produzir esse protocolo foi treinar médicos na avaliação de 

pacientes sintomáticos de insuficiência cardíaca e/ou cardiomegalia à radiografia de 

tórax no setor de emergência, devido à alta incidência de doença cardíaca na África 

Sub-Sahara e à grande dificuldade em se conseguir exames ecocardiográficos dos 

portadores dessa doença. Seu desenvolvimento mostrou grande potencial em 

influenciar positivamente no tratamento desses doentes.  
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5.3 Domínio B – Utilização do Ecocardiograma à beira-leito 

 

Nossos resultados mostraram que, independentemente de terem realizado 

alguma capacitação, a maioria dos entrevistados concordaram totalmente que o uso 

do ecocardiograma é seguro, tendo em vista não necessitar transportar o paciente, 

ser isento de radiação e dispensar o uso de contraste. Esses resultados estão de 

acordo com as vantagens do ETT descritas na literatura.21-26,73 

Segundo os participantes do estudo, as situações clínicas em que o ETT pode 

ser mais útil são: instabilidade hemodinâmica de causa indefinida, avaliação de 

função sistólica de VE, avaliação de derrame pericárdico/casos suspeitos de 

tamponamento e avaliação de disfunção grave de VD. Considerando que uma das 

grandes causas de instabilidade hemodinâmica é a hipovolemia, e uma maneira de 

determinar sua presença é pelo uso do ETT na fluidoresponsividade, tais situações 

clínicas convergem com as que escolhemos para avaliar a habilidade prática dos 

participantes no uso do ETT (avaliar fluidoresponsividade, avaliar disfunção de VE, 

avaliar disfunção de VD e em casos suspeitos de tamponamento cardíaco).19,20  

No estudo realizado por Wenger e colaboradores75, os participantes relataram 

o uso mais frequente do USG focado na seguinte ordem decrescente: avaliação 

pulmonar, avaliação cardíaca, avaliação de choque e do status volêmico.  

Outro estudo, realizado no Estados Unidos por Mosier e colaboradores88 para 

descrever a capacitação e uso do USG à beira-leito nos Programas de Treinamento 

em Cuidados Críticos, mostrou que a aplicação do USG focado nas UTIs ocorre de 

maneira prevalente para acesso vascular, para guiar procedimentos e para estudos 

cardíacos e pulmonares.  

Já Pellegrini e colaboradores70 averiguaram que as principais indicações do 

USG focado na UTI, segundo os médicos entrevistados, foram a passagem guiada 

de cateter venoso central (49,4%) seguida do ETT (33,9%). 

Em Singapura82, o uso mais frequente foi para acesso vascular, USG cardíaco 

e pulmonar. Um estudo multicêntrico realizado no Canada89 em cinco Centros 

Formadores de Medicina Interna mostrou que o uso mais frequente do USG focado 

entre os residentes foi na identificação de ascite, função de VE, derrame pericárdico 

e realização de procedimentos guiados como passagem de CVC, paracentese e 

toracentese. Na Arábia Saudita79, foi mais usado na identificação de líquido livre 

abdominal e derrame pleural.  
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Em uma revisão das recomendações da Sociedade Europeia de Medicina 

Intensiva78 sobre as competências necessárias como parte da formação em 

Medicina Intensiva, a habilidade em avaliar hipovolemia severa, disfunção de VE e 

de VD e tamponamento cardíaco utilizando o ETT fazem parte desse rol de 

competências. Em nosso estudo, como já descrito anteriormente, a maioria dos 

participantes demonstrou êxito nessas habilidades. 

Em relação à opinião sobre a possibilidade em obter resultados imediatos com 

o uso do ETT, 90% dos participantes do nosso estudo concordaram totalmente, 

enquanto 97% concordam totalmente que o seu uso pode corroborar para a hipótese 

diagnóstica. Tais achados vão ao encontro das vantagens do ETT relatados na 

literatura.19-20,73 

A literatura também mostra que o ETT pode acarretar mudanças na conduta 

e manejo clínicos nos doentes críticos em 30 a 60% dos casos.28-29 Nossos 

resultados a esse respeito, entretanto, evidenciaram que, na maioria dos casos, essa 

ferramenta pode mudar a definição do tratamento em 76%. Ademais, em 

Singapura82, 92% dos participantes afirmaram que o ETT frequentemente muda em 

tempo real o manejo dos pacientes sob seus cuidados.  

Apesar de não ser possível afirmar que a ecocardiografia à beira-leito mude o 

prognóstico dos doentes76, 88% dos participantes do nosso estudo acreditam que 

ela pode interferir positivamente no resultado do tratamento na maioria dos casos. 

Esses achados mostram que grande parte dos intensivistas vislumbram o 

ecocardiograma à beira-leito como um instrumento de grande auxílio na sua prática 

clínica.  
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6. CONCLUSÕES 
 

Diante dos resultados encontrados neste trabalho, concluímos que: 

1. A elaboração e a validação do instrumento de coleta de dados foram 

realizadas com sucesso, resultando em um instrumento com abrangência, clareza e 

relevância adequados, composto por 28 itens. Para validação, utilizamos o Índice de 

Validade de Conteúdo e o Discurso do Sujeito Coletivo, e a participação dos 

especialistas como juízes foi fundamental. 

2. A percepção observada nos médicos intensivistas deste estudo quanto à 

aquisição de habilidades, após capacitação no uso do ecocardiograma à beira-leito, 

é heterogênea, variando de "quase a nada" a "muito capacitado". 

3. O número de horas de capacitação não interferiu nessa percepção. 

4. A autopercepção negativa de alguns participantes sobre aquisição de 

competências não interferiu na utilização prática do ETT em situações clínicas 

consideradas pela literatura como fundamentais e objetivas na terapia intensiva, 

visto que observamos sucesso semelhante entre os que se sentiram “pouco” ou 

“muito” capacitados. Exceção ocorreu na avaliação de fluidoresponsividade entre os 

que se sentiram "quase nada" capacitados, demonstrando relação entre a percepção 

e a prática.  

5. A modalidade de capacitação (ETT básico, medidas somente qualitativas x 

ETT doppler, com medidas quali-quantitativas) também não interferiu no maior ou 

menor sucesso prático do uso do ETT. Isso revela que mesmo o treinamento básico 

em ETT é adequado para avaliações de alterações óbvias do ecocardiograma dos 

doentes críticos.  

6. O motivo mais relatado pelos que não conseguiram utilizar adequadamente o 

ETT na prática foi a falta de experiência. Tal achado somente reforça que a 

capacitação em ETT deve ser contínua, com uso regular e, de preferência, com 

feedback de algum profissional mais experiente. 

7. Apesar de a maioria dos participantes afirmarem terem aparelho de ETT em 

algum serviço após a capacitação, somente pouco mais da metade relatou poder 

discutir as imagens obtidas, sendo que os demais não tinham esse profissional no 

serviço. Isso demonstra um gap de médicos intensivistas com alta experiência em 

ETT nas UTIs brasileiras, sendo que a sua presença poderia ser um caminho para a 

disseminação da educação permanente no uso dessa importante ferramenta.  
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8. A opinião da grande maioria dos intensivistas brasileiros participantes do 

estudo, independentemente de ter realizado capacitação em ETT, é que o 

ecocardiograma à beira-leito é seguro, pode corroborar para a hipótese diagnóstica 

e interferir no tratamento, na maioria das vezes. Essas percepções positivas em 

relação ao ETT estão de acordo com os benefícios descritos pela literatura sobre o 

uso do ETT em pacientes críticos e demonstra entendimento sobre a importância em 

adquirir proficiência no seu uso. 

Este foi o primeiro estudo brasileiro realizado para avaliar a percepção de 

médicos intensivistas sobre o uso dessa ferramenta que, como já demonstrado na 

literatura, tem se mostrado cada vez mais útil nas Unidades de Terapia Intensiva. 

Nossos achados são compatíveis com a literatura, mostrando a importância, mas 

também as barreiras enfrentadas na capacitação para uso do ecocardiograma à 

beira-leito. 

As dificuldades relatadas pelos participantes podem auxiliar as Associações 

e Instituições de Ensino a agirem de maneira mais direcionada e acertada no intuito 

de solucionar as lacunas que ainda existem para a disseminação e domínio desse 

conhecimento.  

Vale destacar como limitação do estudo o reduzido percentual de 

participantes entre o número total de médicos intensivistas inscritos na AMIB e por 

ter sido aplicado somente a esse grupo de intensivistas. Novos estudos incluindo 

todas as UTIs brasileiras ampliariam e aprofundariam a temática visando à educação 

dos médicos intensivistas tanto em cursos isolados como inseridos nos programas 

de residência médica, bem como a educação permanente desses profissionais nas 

instituições em que atuam. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE 1 - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - 1ª VERSÃO 

 
DOMÍNIO A: CAPACITAÇÃO PARA USO DO ECOCARDIOGRAMA À BEIRA-LEITO 

 
Em relação à participação em capacitação no uso do ecocardiograma à beira-
leito assinale a alternativa que corresponde a sua resposta: 

 
1. Já fui capacitado(a):  

o Sim 
o Não 

 
2. Se a resposta anterior for sim, a capacitação foi realizada:  

o na residência médica em Medicina Intensiva 
o no curso de especialização em Medicina Intensiva 
o em curso de educação médica continuada 
o por alguma instituição em que trabalho/trabalhei 
o outra forma. Qual?___________________________ 

 
3. A carga horária da capacitação realizada foi (em horas):  

o 3h 
o 6h 
o 12h 
o maior que 12h 
o outra carga horária. Qual___________ 
o não se aplica 

 
4. Você acha que a duração do programa foi boa suficiente para atender às expectativas 
da capacitação? 

o Sim 
o Não  
o Não sei 

 
5. O quanto você se sentiu capacitado no uso do ecocardiograma à beira-leito ao término 
do curso de capacitação? 

o Muito  
o Pouco 
o Quase nada 
o Nada 

 
6.  Se não participou de capacitação no uso do ecocardiograma à beira-leito: 

o pretende participar 
o não pretende participar 
o não decidiu 

 
Em relação à capacitação realizada, responda se as afirmações abaixo se 

aplicam a você. 
 
7. Consegui ter ecocardiograma disponível para uso em alguma UTI em que trabalho:   

o Sim 
o Não 
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8. Consegui realizar o ecocardiograma de beira de leito sem auxílio de outro médico:  
o Sim 
o Não. Por que?________________________________________________ 

 
9. Consegui utilizar o ecocardiograma de beira-leito para fazer diagnóstico da causa de 
hipotensão:  

o Sim 
o Não. Por que?________________________________________________ 

 
10. Consegui utilizar o ecocardiograma de beira-leito para avaliar fluidoresponsividade:  

o Sim 
o Não. Por que? _________________________________________________ 

 
11. Consegui utilizar o ecocardiograma de beira-leito para avaliar disfunção de ventrículo 
esquerdo:  

o Sim 
o Não. Por que? ________________________________________________ 

 
12.  Consegui utilizar o ecocardiograma de beira de leito para avaliação da disfunção de 
ventrículo direito:  

o Sim 
o Não. Por que? ___________________________________--_____________ 

 
13. Consegui utilizar o ecocardiograma de beira leito nos casos suspeitos de 
tamponamento cardíaco:  

o Sim 
o Não. Por que? _________________________________________________ 

 
 
 
DOMÍNIO B :UTILIZAÇÃO DO ECOCARDIOGRAMA À BEIRA-LEITO 

 
14. Na sua opinião, em que situação o ecocardiograma à beira-leito pode ser útil? (uma ou 
mais opções podem ser escolhidas)  

o hipotensão 
o instabilidade hemodinâmica de etiologia indefinida 
o avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo 
o avaliação disfunção grave de ventrículo direito 
o insuficiência respiratória ou hipoxemia de etiologia indefinida 
o identificação de derrame pericárdio/tamponamento 
o embolia pulmonar 
o complicações após cirurgia cardiotorácica 

 
 

Em que medida você concorda com as seguintes afirmações a respeito do uso do 
ecocardiograma à beira-leito no doente crítico: 

 
15. O seu uso é seguro, visto não necessitar transportar o paciente, é isento de irradiação 
e dispensa uso de contraste. 

o concordo totalmente 
o concordo parcialmente 
o não sei 
o discordo parcialmente 
o discordo totalmente 
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o 16. Possibilita resultados imediatos.  
o concordo totalmente 
o concordo parcialmente 
o não sei 
o discordo parcialmente 
o discordo totalmente 

 
17. O seu uso pode direcionar para diagnóstico certo.  

o concordo totalmente 
o concordo parcialmente 
o não sei 
o discordo parcialmente 
o discordo totalmente 

 
18.  O seu uso pode mudar a decisão quanto ao tratamento: 

o concordo totalmente 
o concordo parcialmente 
o não sei 
o discordo parcialmente 
o discordo totalmente 

 
19. O uso do ecocardiograma à beira-leito mudou a definição do tratamento.  

o Sim 
o Não 

 
20.  O seu uso pode mudar o desfecho clínico. 

o concordo totalmente 
o concordo parcialmente 
o não sei 
o discordo parcialmente 
o discordo totalmente 

 
21.  O uso do ecocardiograma interferiu positivamente no resultado do tratamento.  

o Sim 
o Não 

 
 

DOMÍNIO C: CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 

22. Qual é a sua idade? _________anos 
 

23. Qual seu sexo 
� feminino 
� masculino 

 
24.  Se graduou em medicina há:  

o menos de 5 anos 
o entre 5 e 10 anos 
o entre 11 e 15 anos  
o entre 16 e 20 anos  
o mais de 20 anos  
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25. Especializou-se em Terapia Intensiva:  

o por residência médica em medicina intensiva 
o por aprimoramento em medicina intensiva 
o por especialização em terapia intensiva 
o não se aplica 

 
26.  Possui título de especialista em Medicina Intensiva 

o Sim 
o Não  
 

27. Atua em Unidade de Terapia Intensiva há: 
o menos de 5 anos 
o entre 5 e 10 anos 
o entre 11 e 15 anos  
o entre 16 e 20 anos  
o mais de 20 anos  

 
28.  Tipo de UTI em que trabalha atualmente (pode haver mais de uma opção):  

o adulto 
o pediátrica 
o cardiológica 
o Covid 
o do Trauma 
o outra  
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APÊNDICE 2 - INSTRUMENTO PARA VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO 
QUESTIONÁRIO  

 
  1. Em relação à abrangência do questionário, verifique se os domínios estão cobertos pelas 

questões e se todas as dimensões foram incluídas. Registre o número correspondente à sua 

opinião no quadro abaixo. 

Domínio 
 

Não 
abrangente 

(1) 

Pouco 
Abrangente 

(2) 

Bastante 
abrangente 

(3) 

Muito 
abrangente 

(4) 
Domínio A     

Domínio B     

Domínio C     

 
 
2. Quais as suas sugestões de inclusão ou exclusão de domínios? 

 

 

 

 

 

 

 
3. Quais as suas sugestões de inclusão ou exclusão de questões nos domínios? 
 
 
 

 

 

 

 
4. Você acredita que os participantes terão facilidade para responder o questionário? 

(        )        Sim 

( ) Não 

Comentários: 
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5. Quanto à clareza, verifique se as questões estão redigidas de forma compreensível 

e expressam adequadamente o que se espera medir. Registre o número que 

corresponde a sua opinião. 

Questões 
 

Não claro 
(1) 

Pouco 
claro (2) 

Bastante claro 
(3) 

Muito claro 
(4) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     

 
 
6. Quais as suas sugestões e comentários para melhorar a clareza das questões. 
 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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7. Concernente à relevância, verifique se as questões refletem os conceitos 

envolvidos e são adequadas para o alcance do objetivo da pesquisa. Registre o número 

que corresponde a sua opinião 

Questões 
 

Não claro 
(1) 

Pouco 
claro (2) 

Bastante claro 
(3) 

Muito claro (4) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     

 

 
8. Quais as suas sugestões e comentários para melhorar a relevância das questões. 
 

 

 

 

 
 

9. Outros comentários e sugestões que julgar necessários. 
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84 
 

 
 

APÊNDICE 3 – RESULTADOS DA VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO PELOS JUÍZES 
 

Análise dos índices de I-IVC e S-IVC 
 
Tabela 17 - I-IVC Abrangência/relevância domínios A, B, C 

Domínio A B C 

I-IVC 1 0,8 1 

Fonte: Própria Autora. 

 

Tabela 18 - I-IVC e S-IVC sobre a clareza das questões 

Questão I-IVC S-IVC 
1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
6 1 1 
7 1 1 
8 1 1 
9 0,7 0 

10 1 1 
11 1 1 
12 1 1 
13 1 1 
14 0,7 0 
15 1 1 
16 1 1 
17 1 1 
18 1 1 
19 0,8 0 
20 1 1 
21 0,8 0 
22 1 1 
23 1 1 
24 1 1 
25 1 1 
26 1 1 
27 1 1 
28 1 1 

  Total: 0,85 
Fonte: Própria Autora. 
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Tabela 19 - I-IVC e S-IVC sobre a relevância das questões 

Questão I-IVC S-IVC 
1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
6 1 1 
7 1 1 
8 1 1 
9 0,7 0 

10 1 1 
11 1 1 
12 1 1 
13 1 1 
14 1 1 
15 1 1 
16 1 1 
17 1 1 
18 1 1 
19 1 1 
20 0,7 0 
21 0,8 0 
22 1 1 
23 1 1 
24 1 1 
25 0,8 0 
26 1 1 
27 1 1 
28 1 1 

  Total: 0,82 
Fonte: Própria Autora. 
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Análise das questões abertas  
 

Quadro 1 - Sugestões de inclusão ou exclusão de itens dos domínios 
 Expressões chave Ideias centrais 

Domínio A 

Incluir tipo de aparelho 
de ETT disponível para 
uso no serviço do 
participante. 
Questionar se formação 
em ETT foi específica 
para trauma, UTI. 
Avaliar se capacitação foi 
e ETT com doppler ou 
básico. 
Incluir a possibilidade de 
telemedicina 
compartilhando imagens 
para discussão de casos 

Inclusão de item sobre 
tipo de aparelho 
disponível 
Inclusão de item sobre 
formação em ETT  
Inclusão de item sobre a 
capacitação 
Inclusão de item sobre 
telemedicina 

Domínio B 

Alterar item “embolia 
pulmonar” para 
“hipertensão pulmonar”, 
pois ETT não faz 
diagnostico de Embolia 
pulmonar. 

Alteração de item na 
Questão 14  

Domínio C Nenhuma Nenhuma 
Fonte: Própria Autora 
 

Quadro 2 - Sugestões e comentários para melhorar a clareza das questões dos 
domínios 
 

 Expressões chave Ideias centrais 
Domínio A Nenhuma Nenhuma 

Domínio B 

Nas questões 19 e 21, mudar 
para “maioria dos casos, 
raramente e em alguns casos” 
Na questão 17, mudaria que 
“seu uso pode corroborar” com 
a hipótese diagnóstica, como 
elemento que pode confirmar 
hipótese diagnóstica 

Alteração das alternativas de 
resposta nas questões 19 e 21 
Alteração do enunciado da 
questão 17 

Domínio C Nenhuma Nenhuma 
Fonte: Própria Autora 
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Quadro 3 - Sugestões e comentários para melhorar a relevância das questões 
dos domínios 
 

 Expressões chave Ideias centrais 

Domínio A 

Acrescentar critérios 
utilizados para avaliação, 
quanto tempo do 
treinamento, qual o 
tempo semanal que 
continua realizando 
ecocardiograma e se tem 
apoio para discussão dos 
casos e ainda qual a 
concordância com o 
ecocardiografistas do 
serviço. 

Inclusão itens sobre 
avaliação dos exames 
realizados, carga horária 
de treinamento e de 
realização de ETT  

Domínio B Nenhuma Nenhuma 
Domínio C Nenhuma Nenhuma 

Fonte: Própria Autora 
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APÊNDICE 4 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS- 2ª VERSÃO 

 
DOMÍNIO A: CAPACITAÇÃO PARA USO DO ECOCARDIOGRAMA À BEIRA-LEITO 

 
Em relação à participação em capacitação no uso do ecocardiograma à beira-leito assinale 
a alternativa que corresponde a sua resposta: 

 
1. Já fui capacitado(a):  

o Sim 
o Não 

 
2. Se a resposta anterior for sim, a capacitação foi realizada:  

o na residência médica em Medicina Intensiva 
o no curso de especialização em Medicina Intensiva 
o em curso de educação médica continuada 
o por alguma instituição em que trabalho/trabalhei 
o outra forma. Qual?___________________________ 

 
3. A modalidade de capacitação da qual participou foi: 

o No uso de ecocardiograma básico, com medidas somente qualitativas 
o No uso de ecocardiograma básico e doppler (medidas quali e quantitativas) 

 
4. A carga horária da capacitação realizada foi (em horas):  

o 3h 
o 6h 
o 12h 
o maior que 12h 
o outra carga horária. Qual___________ 

 
5. O quanto você se sentiu capacitado no uso do ecocardiograma à beira-leito ao término 
do curso de capacitação? 

o Muito  
o Pouco 
o Quase nada 
o Nada 

 
6. Se não participou de capacitação no uso do ecocardiograma à beira-leito: 

o pretende participar 
o não pretende participar 
o não decidiu 
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Em relação à capacitação realizada, responda se as afirmações abaixo se aplicam a você. 
 
7. Consegui ter ecocardiograma disponível para uso em alguma UTI em que trabalho:  

o Sim 
o Não 

 
 8. Caso a resposta anterior tenha sido positiva, assinale a opção que corresponde ao 
aparelho de ecocardiograma disponível no serviço (mais de uma opção pode ser feita): 

o Aparelho de ultrassom fixo 
o Aparelho de ultrassom portátil 
o Aparelho de ultrassom com opção doppler 
o Aparelho de ecocardiograma fixo 
o Aparelho de ecocardiograma portátil 
o Aparelho de ecocardiograma com opção de doppler 

 
9. Consegui realizar o ecocardiograma de beira de leito sem auxílio de outro médico:  

o Sim 
o Não. Por que?________________________________________________ 

 
10. Consegui discutir as imagens obtidas no exame com algum profissional mais experiente 
na realização do ecocardiograma à beira-leito: 

o Sim 
o Não. Por que?._________________________________________________ 

 
11. Se a resposta anterior foi positiva, assinale como foi realizada esta discussão: 

o Com outro intensivistas mais experiente em ecocardiografia de beira-leito 
o Com cardiologista do serviço 
o Através de compartilhamento de imagens por telemedicina 
o Outra forma 

 
12. Consegui utilizar o ecocardiograma de beira-leito para avaliar fluidoresponsividade:  

o Sim 
o Não. Por que? _________________________________________________ 

 
13. Consegui utilizar o ecocardiograma de beira-leito para avaliar disfunção de ventrículo 
esquerdo:  

o Sim 
o Não. Por que? ________________________________________________ 

 
14. Consegui utilizar o ecocardiograma de beira de leito para avaliação da disfunção de 
ventrículo direito:  

o Sim 
o Não. Por que? _________________________________________________ 

 
15. Consegui utilizar o ecocardiograma de beira leito nos casos suspeitos de derrame 
pericárdico/tamponamento cardíaco:  

o Sim 
o Não. Por que? _________________________________________________ 
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DOMÍNIO B: UTILIZAÇÃO DO ECOCARDIOGRAMA À BEIRA-LEITO 
 

16. Na sua opinião, em que situação o ecocardiograma à beira-leito pode ser útil? (uma ou 
mais opções podem ser escolhidas)  

o hipotensão  
o instabilidade hemodinâmica de etiologia indefinida 
o avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo 
o insuficiência respiratória ou hipoxemia de etiologia indefinida 
o identificação de derrame pericárdio/tamponamento 
o identificação de hipertensão pulmonar 
o complicações após cirurgia cardiotorácica 

 
Em que medida você concorda com as seguintes afirmações a respeito do uso do 
ecocardiograma à beira-leito no doente crítico: 

 
 
17. O seu uso é seguro, visto não necessitar transportar o paciente, é isento de irradiação 
e dispensa uso de contraste. 

o concordo totalmente 
o concordo parcialmente 
o não sei 
o discordo parcialmente 
o discordo totalmente 

 
18. Possibilita resultados imediatos.  

o concordo totalmente 
o concordo parcialmente 
o não sei 
o discordo parcialmente 
o discordo totalmente 

 
19. Seu uso pode corroborar com hipótese diagnóstica. 

o concordo totalmente 
o concordo parcialmente 
o não sei 
o discordo parcialmente 
o discordo totalmente 

 
20. O uso do ecocardiograma à beira-leito mudou a definição do tratamento.  

o Na maioria dos casos 
o Em poucos casos 
o Raramente 
o Em nenhum caso 
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21. O uso do ecocardiograma interferiu positivamente no resultado do tratamento.  
o Na maioria dos casos 
o Em poucos casos 
o Raramente 
o Em nenhum caso 

 
 
DOMÍNIO C: CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 
22. Qual é a sua idade? _________anos 

 
23. Qual seu sexo 
� feminino 
� masculino 

 
24.  Se graduou em medicina há:  

o menos de 5 anos 
o entre 5 e 10 anos 
o entre 11 e 15 anos  
o entre 16 e 20 anos  
o mais de 20 anos  

 
25. Especializou-se em Terapia Intensiva:  

o por residência médica em medicina intensiva 
o por aprimoramento em medicina intensiva 
o por especialização em terapia intensiva 
o não se aplica 

 
26.  Possui título de especialista em Medicina Intensiva 

o Sim 
o Não  
 

27. Atua em Unidade de Terapia Intensiva há: 
o menos de 5 anos 
o entre 5 e 10 anos 
o entre 11 e 15 anos  
o entre 16 e 20 anos  
o mais de 20 anos  

 
28.  Tipo de UTI em que trabalha atualmente (pode haver mais de uma opção):  

o adulto 
o cardiológica 
o Covid 
o do Trauma 
o outra 
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APÊNDICE 5 – CARTA CONVITE DA AMIBnet AOS MÉDICOS 
 
 

 
 

 

C a r t a    C o n v i t e 

A AMIBnet tem a honra de convidá-lo (a) para participar do estudo “Perfil de 
capacitação profissional de médicos intensivistas brasileiros no uso de 
ecocardiograma à beira-leito desenvolvido pela pesquisadora Dra. Simone de Medeiros 
Fonseca e Dra. Professora Lucia Rondelo Duarte. 

 
Estamos realizando uma pesquisa sobre o perfil de capacitação profissional de 

médicos intensivistas brasileiros no uso do ecocardiograma à beira-leito e esta pesquisa em 

questão tem como objetivos: caracterizar o perfil de capacitação profissional de médicos 

intensivistas brasileiros quanto ao uso do ecocardiograma à beira leito, verificar a 

participação dos mesmos em cursos/programas de capacitação para uso do 

ecocardiograma à beira-leito, identificar a autopercepção dos médicos intensivistas que 

participaram de capacitação no uso do ecocardiograma à beira-leito sobre as competências 

para o seu uso, evidenciar em que situações clínicas o médico intensivista utiliza o 

ecocardiograma à beira-leito e analisar a opinião dos médicos que utilizam o ecocardiograma 

à beira-leito sobre a melhoria da assistência Você está sendo convidado para participar da 

pesquisa e sua contribuição é muito importante para que possamos concretizar este 
estudo. 

O investimento de seu tempo será de cerca de 8 minutos, mas acreditamos que você 
reconhecerá que sua participação será fundamental para oportunidades de melhoria a serem 
propostas de acordo com os resultados.   

 
LINK DE ACESSO: https://pt.surveymonkey.com/r/DN6PM8R 
 
Esperamos contar com você, nos colocamos à disposição pelo e-mail 

simedeirosf@gmail.com para qualquer esclarecimento e agradecemos por seu apoio e 
participação na pesquisa.  

Atenciosamente, 

Pesquisadores e BOARD AMIBnet 
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APÊNDICE 6 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO  

 
Você̂ está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Perfil de capacitação 

profissional de médicos intensivistas brasileiros no uso do ecocardiograma à beira-leito. 
     Esta pesquisa tem o propósito de avaliar o perfil do médico intensivista quanto ao 

uso do ecocardiograma à beira-leito. O estudo em questão tem como objetivos: caracterizar 

o perfil de capacitação profissional de médicos intensivistas brasileiros quanto ao uso do 

ecocardiograma à beira leito, verificar a participação dos mesmos em cursos/programas de 

capacitação para uso do ecocardiograma à beira-leito, identificar a autopercepção dos 

médicos intensivistas que participaram de capacitação no uso do ecocardiograma à beira-

leito sobre as competências para o seu uso, evidenciar em que situações clínicas o médico 

intensivista utiliza o ecocardiograma à beira-leito e analisar a opinião dos médicos que 

utilizam o ecocardiograma à beira-leito sobre a melhoria da assistência.  

  Para alcançar esses objetivos solicitamos que você responda um questionário 

autoaplicável online sobre a sua participação em cursos de capacitação para o uso 

ecocardiograma à beira-leito, suas opiniões sobre essa capacitação e uso do 

ecocardiograma. Essa pesquisa está sendo conduzida pela pesquisadora Simone de 

Medeiros Fonseca, sob a orientação da Profa. Lucia Rondelo Duarte. As suas respostas ao 

questionário estarão sob minha responsabilidade e serão utilizadas apenas para a 

realização do estudo, podendo os resultados serem apresentados em eventos e/ou 

publicados em revistas cientificas. 

  Para participar do estudo você̂ precisa concordar com seus termos e assinar este 

Termo de Consentimento. Você não é obrigado(a) a participar do estudo, poderá́ desistir de 

participar a qualquer momento, bastando para isso não completar o questionário. Sua 

participação é voluntária e asseguro que não haverá́ danos e/ou riscos decorrentes de sua 

participação. Asseguro total sigilo e anonimato quanto aos dados e informações prestadas. 

Não haverá́ nenhum tipo de prejuízo a você̂ caso se oponha a responder ao questionário, 

ou desista da participação nesta pesquisa em qualquer momento. 

Em caso de dúvida ou intercorrência você poderá recorrer à pesquisadora 

responsável Simone de Medeiro Fonseca, residente à Rua Topazio, 120, Atibaia/sp, através 

do telefone (011) 94739-7017, e-mail: simedeirosf@gmail.com ou ao Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo no endereço: Rua Joubert Wey, 290. Sorocaba, SP, 

telefone: 32129896.   
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Uma cópia deste consentimento informado será́ mantida em arquivo pela 

pesquisadora responsável pelo estudo e você̂ deve guardar uma cópia como seu documento 

consentindo em participar (TCLE). Sua participação na pesquisa não lhe acarretará custos 

e não haverá́ qualquer compensação financeira adicional. 

 

AUTORIZAÇÃO: 

Eu, _________________________________________________, com documento 

RG nº______________________, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e 

ter tido a oportunidade de conversar com as pesquisadores para esclarecer todas as minhas 

dúvidas, acredito estar suficientemente informado (a), ficando claro para mim que minha 

participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem 

penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente dos objetivos da pesquisa, do 

questionàrio que responderei e dos esclarecimentos sempre que desejar. Estou ciente 

também de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro 

dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. 

Diante do exposto, expresso minha concordância de espontânea vontade em participar 

deste estudo, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico a receber 

ou a pagar por minha participação. 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre esta pesquisa, devo 

comparecer ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 

da PUC/SP, situado à Rua Joubert Wey, 290 – Vergueiro – Sorocaba/SP, ou ligar no telefone 

15-3212-9896, em horário comercial. 

 

São Paulo, _____ de ______________ de 2021 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA PELA AMIBnet 
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ANEXO 2 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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