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O uso do ultrassom cardíaco (FoCUS) já é comum para monitorar pacientes instáveis 
na emergência e unidades de terapia intensiva, contudo a sua utilidade na modalidade 
intraoperatória, ainda está começando e sua eficácia sendo testada. O exame utilizando 
o FoCUS pode ser rapidamente realizado por um profissional treinado, não 
necessariamente um cardiologista. Segundo o estudo publicado na edição de outubro 
do periódico Anesthesia & Analgesia (Fator de Impacto: 4.305), o uso do FoCUS por 
anestesiologistas no exame pré-operatório tem boa reprodutibilidade, podendo alterar o 
manejo anestésico.  
 
O material tem o objetivo de analisar a utilidade e eficácia intraoperatória do FoCUS na 
avaliação de pacientes que apresentam hipotensão inexplicada durante a cirurgia não 
cardíaca, por meio de uma revisão sistemática.  
 
O abstract adaptado para o português está disponível a seguir.  
 
 

Resumo 
 
O ultrassom cardíaco (FoCUS) tornou-se uma ferramenta valiosa para avaliar a 
hipotensão inexplicada em casos críticos. Devido à crescente disponibilidade de 
equipamentos de ecocardiografia transtorácica na sala de cirurgia, há um amplo 
interesse em sua utilidade para o diagnóstico intraoperatório de hipotensão como 
alternativa à ecocardiografia transesofágica. O objetivo desta revisão sistemática 
é analisar a utilidade intraoperatória do FoCUS na avaliação de pacientes que 
apresentam hipotensão inexplicada durante a cirurgia não cardíaca. Realizamos 
uma busca sistemática de diversos bancos de dados de publicação de estudos 
para identificar os que analisaram a utilidade do FoCUS no intraoperatório para 
avaliação e tratamento de hipotensão inexplicada em pacientes em cirurgia não 
cardíaca, incluindo estudos clínicos retrospectivos e prospectivos. Para isso, 
fizemos um resumo das conclusões dos estudos, além de avaliar a sua qualidade 
e o nível de evidência. Identificamos 2.227 artigos exclusivos advindos da 
pesquisa bibliográfica, dos quais 27 eram potencialmente relevantes e 9 foram 
incluídos nesta revisão. O número de pacientes agrupados a partir desses 
estudos foi de 255, dos quais 228 tiveram diagnósticos intraoperatórios com o 
auxílio do FoCUS. O nível de evidência de todos os estudos incluídos foi muito 
baixo de acordo com as diretrizes do Grading of Recommendations Assessment, 
Development, and Evaluation (GRADE). Esta revisão sistemática demonstrou 
que o FoCUS pode ser um método não invasivo para diferenciar as causas da 
hipotensão intra-operatória e orientar intervenções de correção, embora a 
qualidade da evidência seja muito baixa. Mais estudos prospectivos de alta 
qualidade são necessários para investigar se o uso intraoperatório do FoCUS 
tem uma utilidade diagnóstica associada a melhores resultados. 
 
 



Fonte: Navas-Blanco JR, Louro J, Reynolds J, et al. Intraoperative Focused Cardiac 
Ultrasound for Assessment of Hypotension: A Systematic Review. Anesth Analg. 
2021:133(4):852-9. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33346986/ 
DOI: 10.1213/ANE.0000000000005336 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33346986/
https://doi.org/10.1213/ane.0000000000005336

