
Brazilian Journal of Anesthesiology 2022; 72(3): 418-419

https://doi.org/10.1016/j.bjane.2021.06.028
© 2021 Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Published by Elsevier Editora Ltda. This is an open access article undeer the CC BY-NC-ND licence 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Uso de software para orientação da abordagem da 
instabilidade hemodinâmica intraoperatória

Marcello Fonseca Salgado-Filhoa,b,*, Rafael Sachettoc, Maria José Carvalho Carmonad

a Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brazil 
b Universidade São Paulo, Faculdade de Medicina, Instituto do Cora¸c~ao, S~ao Paulo, SP, Brazil 
c Universidade Federal de São João Del-Rei, São João Del-Rei, MG, Brazil 
d Universidade São Paulo, Faculdade de Medicina, São Paulo, SP, Brazil

Autor correspondente: 
E-mail: mfonsecasalgado@hotmail.com (M.F. Salgado-Filho).

COMUNICAÇÃO BREVE

Recebido em 8 de dezembro de 2020; aceito em 27 de junho de 2021. 
Disponível online em 27 de novembro de 2021.

O ultrassom cardíaco focado (point-of-care – POC) é ferramenta 
de monitorização hemodinâmica bem estabelecida na prática da 
medicina de emergência, na terapia intensiva e no centro cirúrgi-
co.1-5 O protocolo de avaliação com ultrassom cardíaco focado1,2,5 
consiste na avaliação da pré-carga e do enchimento ventricular, 
análise da função sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo e 
da função do ventrículo direito1-5, o que orienta a tomada de de-
cisão em momentos de instabilidade hemodinâmica.

Com o objetivo de facilitar o aprendizado e ajudar o anes-
tesiologista em treinamento a tomar decisões durante a instabi-
lidade hemodinâmica no período intraoperatório, foi desenvol-
vido um aplicativo para celular (APP) na plataforma Android®. 
Esse aplicativo, denominado iEcho®, está registrado no Instituto 
National de Propriedade Industrial (INPI) sob o número: BR 
512016001497-0. Trata-se de software desenvolvido para facili-
tar o treinamento dos anestesiologistas em ultrassom cardíaco 
focado, assim como orientar as tomadas de decisões durante a 
instabilidade hemodinâmica intraoperatória. 

Esse aplicativo foi desenvolvido com base em fluxogra-
mas com as avaliações ecocardiográficas e suas inferências 
clínicas, utilizando a modalidade Doppler pulsado e Doppler 

tecidual para análise da função diastólica e pressão de átrio 
esquerdo; Doppler tecidual para análise da função ventricular 
esquerda; e o diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo 
para avaliar o volume diastólico final do ventrículo esquerdo. 
Assim, é possível fazer análises clínicas das funções sistólica, 
diastólica e da volemia do ventrículo esquerdo, assim como 
propor terapêuticas para o paciente durante o período de ins-
tabilidade hemodinâmica.

Durante a utilização do iEcho®, o anestesiologista deve 
seguir os seguintes passos (Figura 1A): 

1. Registrar o paciente no APP.
2. Com o ecocardigrama transtorácico (ETT), realizar a vi-

sibilização da janela apical 4 câmaras1,5; ou com o ecocar-
digrama transesofágico (ETE), a janela esôfago médio 4 
câmaras3, deve-se posicionar o Doppler pulsado no ponto 
de coaptação dos folhetos valvares mitral e calcular a velo-
cidade da onda E2-4. 

3. Com o ecocardigrama transtorácico (ETT), realizar a vi-
sibilização da janela apical 4 câmaras1,5; ou com o ecocar-
digrama transesofágico (ETE), a janela esôfago médio 4  
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câmaras3, em seguida, alinha-se o Doppler tecidual no anel 
lateral mitral e calcula-se a velocidade da onda E’ lateral e 
da onda S’ lateral2-4. 

4. Utilizando o ETT na janela paraesternal eixo curto1,5

ou o ETE na janela transgástrico eixo curto3, calcular o 
diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo (DD-
FVE).2-4

Uma vez adquiridos os valores da velocidade da onda E, 
a velocidade da onda E’, a velocidade da onda S’ e o DDF-
VE, estes valores devem ser inseridos no APP (Figura 1A). 
Ao lado de cada ítem a ser preenchido, existe um ponto de 
interrogação (Figura 1A), que ao ser clicado, abre uma pá-
gina com informações técnicas necessárias para uma aquisi-
ção acurada das medidas ecocardiorgáfi cas.  

Quando essa etapa estiver concluída, com todos os 
valores preenchidos, o APP automaticamente informar-
ção usuário se o ventrículo esquerdo apresenta contra-
tilidade normal ou diminuída, o grau da disfunção dias-
tólica (normal, disfunção diastólica grau 1, 2 ou 3)4 e 
irá sugerir a terapêutica mais adequada para o paciente 
de acordo com os dados fornecidos ao software (Figuras 
1B e 1C).

Esse aplicativo tem como objetivo facilitar o aprendiza-
do de anestesiologistas que estão na fase inicial da curva de 
aprendizado com o ultrassom cardíaco focado5, assim como 
promover um raciocínio clínico entre os dados ecocardio-

gráficos obtidos e a instabilidade hemodinâmica do paciente, 
ajudando na tomada de decisão para promover melhores des-
fechos clínicos. 
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Figura 1 A. Página inicial do aplicativo iEcho® para ser preenchida com os dados demográfi cos do paciente, as velocidades da 
onda E mitral, E’ do anel mitral lateral, a velocidade S’ do anel lateral mitral e o diâmetro diastólico fi nal do ventrículo esquer-
do.1B e 1C. Fluxograma para análise do diagnóstico da hipotensão e sugestão de terapêutica realizada automaticamente pelo 
software do aplicativo. PAM, pressão arterial média; E/e’, relação entre a velocidade da onda E mitral e a velocidade da onda E’ 
no anel lateral mitral; S’, velocidade da contração do ventrículo esquerdo representada no anel latera mitral; DDFVE, diâmetro 
diastólico fi nal do ventrículo esquerdo.


