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Introdução: A ultrassonografia tem ganhado espaço na avaliação inicial de pacientes graves no 

Departamento de Emergência (DE). A ultrassonografia pulmonar (UP) é mais sensível que a 

radiografia para o diagnóstico de edema pulmonar. Além disso, a ecocardiografia transtorácica 

(ETT) é capaz de avaliar a função diastólica do ventrículo esquerdo (VE), através do pico da 

onda diastólica inicial (chamada onda e’), medida através do Doppler tecidual do miocárdio da 

porção lateral do ânulo da valva mitral (VM). A pressão de enchimento do VE pode ser 

estimada através da relação entre a onda e’ e a onda de enchimento precoce da VM medida 

através do Doppler pulsado (chamada de onda E). Tal relação é conhecida como E/e’. O 

presente estudo objetivou avaliar a correlação entre a relação E/e’ e o edema pulmonar 

quantificado através da UP. 

Métodos: Neste estudo de coorte prospectivo, foram incluídos pacientes sépticos com mais de 

18 anos, recém-admitidos no DE de um hospital terciário.  Um sistema simplificado de escore 

ultrassonográfico de edema pulmonar (SEUP) foi desenvolvido, e 6 campos pulmonares foram 

avaliados por paciente. Quatro padrões ultrassonográficos pulmonares foram considerados, de 

aeração normal à consolidação total. De acordo com a gravidade do edema pulmonar, a 

pontuação variava de 1 a 4, e para cada paciente foi considerada a soma total de pontos. Para 

comparar o edema pulmonar com as pressões de enchimento, a E/e’ foi calculada 

imediatamente antes ou dentro dos primeiros 5 minutos de ressuscitação volêmica. 

Resultados: cinquenta e cinco pacientes foram incluídos num período de 3 meses. O SEUP teve 

uma boa correlação com a E/e’ (r= 0,57, p<0,0001). O SEUP foi significativamente maior em 

pacientes com E/e’ anormal (≥8) versus normal (<8) (11,0 vs 8,49, p=0,007). 

Conclusões: neste grupo de pacientes, o edema pulmonar se correlacionou com aumento da 

pressão de enchimento do VE mesmo antes da reposição volêmica. Mais estudos são 

necessários para elucidar as aplicações destes achados. 

 


