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Objetivo: Avaliar a importância da utilização de ultrassonografia pulmonar em pacientes com Insuficiência 

Cardíaca. Material e Método: Trata-se de uma revisão da literatura em que foram utilizados 14 artigos pesquisados 

nas plataformas do Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Public Medline (PubMed) e Google Acadêmico, 

nas línguas portuguesa e inglesa, entre 2016 e 2019. Para isso foram utilizados os descritores: “insuficiência 

cardíaca” e “ultrassonografia”. Resultados: Insuficiência Cardíaca (IC) é uma das principais causas de 

hospitalização em adultos no Brasil. De acordo com o registro BREATHE, a IC descompensada é a primeira causa 

de hospitalização em pacientes acima de 65 anos, sendo que desses, um quarto é re-hospitalizado em 30 dias. 

Diante disso, a congestão pulmonar é um elemento preponderante nesses pacientes, sendo que, tradicionalmente, 

sua avaliação é baseada nos exames clínico e físico. Entretanto, esse método apresenta algumas limitações, 

especialmente pela baixa sensibilidade para identificação do líquido extravascular pulmonar. Assim, o uso da 

Ultrassonografia Pulmonar (UP) mostrou-se eficiente para a detecção da congestão pulmonar. Antes era visto 

como uma avaliação adicional aos outros exames, entretanto, alguns estudos recentes demonstraram resultados 

comparáveis a métodos complementares tradicionais, colocando-a como possível substituta. Trata-se de uma 

ferramenta não invasiva e semi-quantitativa, cuja proposta é detectar as linhas B (sinal do cometa). Quando o 

pulmão está normalmente arejado, essas linhas não estão presentes. Assim, o vaso ingurgitado e o extravasamento 

de líquido para o interstício são representados por essas linhas, mostrando que há uma congestão pulmonar e, 

consequentemente, facilitando o diagnóstico de IC. Dessa forma, apesar da implantação da UP requerer uma curva 

de aprendizagem, ela é altamente acessível, de baixo custo e não apresenta radiação, podendo ser realizada a partir 

de tecnologia de ultrassom básico, o que permite sua utilização em pacientes estáveis e instáveis, a realização em 

paralelo ao exame físico, na ressuscitação e estabilização hemodinâmica. Conclusão: Portanto, considera-se 

promissor o emprego da UP como método complementar para a cardiologia na identificação de IC. Ela contribui 

para a elaboração de escores prognósticos nesses pacientes, agrega valor ao diagnóstico, de forma que facilita a 

tomada de decisão na avaliação, minimiza erros de tratamento e melhora o desfecho clínico. 


