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RESUMO

Introdução: As veias superficiais dos membros superiores são importantes tanto em

funções  fisiológicas  como  para  diagnóstico  e  terapêutica  através  das  punções  e

acessos venosos.  Destaca-se ainda o  uso  na  confecção da fístula  arteriovenosa,

opção de escolha de acesso vascular para realização de hemodiálise em pacientes

com  falência  renal.  A  localização  anatômica  e  a  perviedade  das  veias  são

determinantes para empregá-las tanto para punções venosas como para confecção

de fístulas. Para tal avaliação recomenda-se exame físico e ultrassonografia duplex,

método  não  invasivo  com  alta  acurácia.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  estudar  a

percussão venosa em membros superiores no sentido disto proximal como possível

sinal clínico, de baixo custo, simples, não invasivo, que contribua com o exame físico

do sistema venoso superficial e seja útil na avaliação para punções e também para a

confecção de fístulas.  Metodologia: Estudo transversal analítico, realizado com 70

indivíduos  divididos  em  dois  grupos.  O  grupo  A foi  constituído  por  35  pacientes

voluntários que estavam em pré-operatório de confecção de fístula arteriovenosa. Por

sua vez, o grupo B foi composto por 35 voluntários não dialíticos, selecionados de

forma  aleatória.  Cada  participante  foi  submetido  ao  exame  físico,  incluindo  a

percussão  venosa,  do  membro  superior  dominante  e  posteriormente  a

ultrassonografia. A concordância interobservador foi avaliada entre cirurgião vascular

treinado  realizando  a  percussão  e  aluno  do  quarto  ano  de  medicina.  Foram

determinadas a acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor

preditivo negativo da percussão em relação à ultrassonografia. A concordância entre

os métodos percussão venosa e ultrassom duplex venoso foi  avaliada pelo índice

Kappa. Resultados: A concordância interobservador global da percussão foi de 0,74.

As 70 percussões da veia cefálica em antebraço resultaram em uma sensibilidade de

0,91, especificidade de 0,87, um valor preditivo positivo de 0,85 e o valor preditivo

negativo de 0,92, com uma acurácia de 0,89 e um índice Kappa de 0,77 em relação à

ultrassonografia, demonstrando boa concordância entre os métodos. Observa-se que

os  resultados  foram  mais  favoráveis  na  veia  cefálica  do  que  na  veia  basílica,

ressaltando-se que aquela é mais empregada tanto nas punções venosas, por sua



localização anatômica e visibilidade, como na confecção de fístula.  Conclusão: A

percussão venosa dos membros superiores tem alto valor preditivo positivo e alta

especificidade,  quando  comparada  a  ultrassonografia  como  forma  de  avaliar  a

perviedade e adequação da veia cefálica. 

Palavras-chave:  Cateterismo  Periférico.  Fístula  Arteriovenosa.  Percussão.  Exame
Físico.



ABSTRACT

Introduction:  The  superficial  veins  of  the  upper  limbs  are  important  both  in

physiological functions as well as for diagnosis and therapy through punctures and

venous  accesses. It  is  also  worth  noting  the  use  in  the  manufacture  of  the

arteriovenous fistula,  vascular access of choice for hemodialysis in patients with renal

failure. The anatomical location and the patency of the veins are determinant to use

them both for venipuncture and fistula. For this evaluation it is recommended physical

examination  and  duplex  ultrasonography,  non-invasive  method  with  high  accuracy.

The objective of this study was to evaluate the venous percussion in the upper limbs

as a possible clinical sign with low cost, simple, noninvasive, that contributes to the

physical examination of the superficial venous system and be useful in the evaluation

for punctures and also for the manufacture of fistulas.  Methodology: An analytical

cross-sectional study with 70 individuals divided into two groups. Group A consisted of

35  volunteers  who  were  being  preoperatively  prepared  for  the  manufacture  of

arteriovenous fistula. In turn, group B consisted of 35 non-dialytic volunteers, randomly

selected.  Each  participant  underwent  physical  examination,  including  venous

percussion,  of  the  dominant  upper  limb  and  then  ultrasonography.  Interobserver

agreement was assessed between trained vascular surgeon performing percussion

and fourth-year medical  student.  Accuracy, sensitivity,  specificity,  positive predictive

value  and  negative  predictive  value  of  percussion  were  determined  in  relation  to

ultrasound.  The  agreement  between  the  methods,  venous percussion  and  venous

duplex  ultrasound  was  evaluated  by  the  Kappa  index.  Results: The  overall

interobserver  agreement  for  the  percussion  was  0.74.  The  70  percussions  of  the

cephalic forearm vein resulted in a sensitivity of 0.91, specificity of 0.87, a positive

predictive value of 0.85 and a negative predictive value of 0.92, with an accuracy of

0.89  and  one  Kappa  index  of  0.77  in  relation  to  ultrasound,  demonstrating  good

agreement between the methods. It is observed that the results were more favorable

in the cephalic vein than in the basilic vein, emphasizing that the cephalic is more used

in venous punctures, because of its anatomical location and visibility, and in fistula

production.  Conclusion: Venous percussion of the upper limbs has a high positive



predictive value and high specificity, when compared to ultrasonography as a way to

evaluate the patency and adequacy of the cephalic vein.

Key Words:  Catheterization. Peripheral  Venous. Arteriovenous Fistula.  Percussion.

Physical Examination
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Punções Venosas Periféricas

“Meu reino  por  um acesso  venoso”  (Orlowski,  1984). Acessos  e  punções

venosas são procedimentos comuns na prática assistencial à saúde (Lapostolle  et

al., 2007; Sebbane et al., 2013; Loon et al., 2016). Na França, país com cerca de 67

milhões  de  habitantes  (Beaumel  &  Bellamy,  2017),  são  realizadas  cerca  de  25

milhões de punções venosas anualmente (Société Française D’hygiène Hospitalière,

2005; Vascular Access Work Group, 2006; Sebbane et al., 2013). Referida inclusive

como procedimento  complexo  em manuais  específicos  ((Sociedade  Brasileira  de

Patologia Clínica / Medicina Laboratorial, 2005)), a punção venosa de fato, apesar

de comum e complexa, tem sido pouco estudada (Sebbane et al., 2013). 

Define-se  punção  venosa  periférica  como  o  ato  de  perfurar  uma  veia

periférica com agulha inserida através da pele, com intuito de coletar amostras de

sangue periférico para análise laboratorial, infundir medicamentos e hemoderivados,

realizar  suporte  nutricional  ou  hidratar  o  paciente  (Lima-Oliveira  et  al.,  2011;

Sebbane et al., 2013). A escolha do sítio de punção depende de fatores inatos ao

objetivo da punção. Tal objetivo pode ser a longa permanência do acesso, com a

infusão de medicações ou pode ser a rápida coleta de sangue com imediata retirada

da  punção.  Além  dos  objetivos  supracitados,  as  condições  clínicas  globais  do

paciente influenciam a escolha, pois a necessidade de preservação de suas veias

para futuro uso em hemodiálise ou em outros acessos venosos frequentes altera a

ordem  de  escolha,  assim  como  as  condições  locais  anatômicas  (Sociedade

Brasileira de Patologia Clínica / Medicina Laboratorial, 2005; Vascular Access Work

Group, 2006; Woller et al., 2016)).

Em  situações  de  emergência,  mesmo  para  um  profissional  experiente,  a

canulação de uma veia periférica pode ser algo desafiador (Lapostolle et al., 2007).

Fatores anatômicos e de composição corporal já foram descritos como associados a

uma  maior  dificuldade  em realizar  a  canulação  venosa  (Lapostolle  et  al.,  2007;

Mikuni  et al., 2013; Sebbane et al., 2013). Utilizando a distensibilidade venosa e a

palpação de veias como meio de examinar, triar e escolher sítios de punção venosa,

Sebbane  e  colaboradores  (2013)  demonstraram  haver  correlação  do  índice  de

massa corpórea e da avaliação clínica global na dificuldade em conseguir-se um
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acesso venoso em serviço de emergência. 

Para evidenciar uma veia antes da punção, são descritas algumas técnicas

normatizadas pelas recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e

Medicina  Laboratorial  (Laboratorial  &  Sociedade  Brasileira  de  Patologia  Clínica  /

Medicina Laboratorial,  2005). Inicialmente a mera observação de veias calibrosas

(inspeção)  pode  evidenciar  um  possível  sítio.  A realização  de  movimentos  nos

membros  superiores  como abrir  e  fechar  as  mãos  pode  dinamicamente  chamar

atenção de possíveis sítios de punção. Massagens no membro podem favorecer a

dilatação venosa e evidenciá-las. Sequencialmente a palpação direta com o dedo

indicador ajuda a localizar artérias e diferenciá-las das veias, além de perceber a

consistência  endurecida  presente  em veias  ocluídas  por  tromboflebite.  Uma  vez

localizado o sítio de punção venosa,  a  preensão da veia entre dois dedos pode

ajudar a fixá-la em caso de flacidez. Eventualmente, um procedimento adicional de

transiluminação pode ser realizado caso haja dificuldade em localizar a veia. Neste,

uma fonte luminosa de LED (Light Emitting Diode) ajuda a localizar a veia através de

feixes de luz emitidos no tecido subcutâneo do paciente. As veias, neste caso, serão

visualizadas como linhas escuras (Laboratorial & Sociedade Brasileira de Patologia

Clínica / Medicina Laboratorial, 2005). 

Torniquetes  podem  ser  utilizados  para  aumentar  a  pressão  intravascular,

facilitando  a  palpação  da  veia  e  portanto  a  localização  da  mesma  (Sociedade

Brasileira de Patologia Clínica /  Medicina Laboratorial,  2005; Lima-Oliveira  et  al.,

2011).  É  importante  lembrar  que,  quando  a  aplicação  do  torniquete  excede  um

minuto  (passível  de  ocorrer  em  dificuldades  de  localização  do  sítio  de  punção

venosa), pode ocorrer estase localizada, hemoconcentração e infiltração de sangue

para  os  tecidos  (Lima-Oliveira  et  al.,  2011).  Tal  situação  pode  gerar  medidas

erroneamente elevadas para todos os ensaios laboratoriais baseados em medidas

de proteínas séricas,  assim como gerar alteração do volume celular e de outros

elementos  celulares  (Sociedade  Brasileira  de  Patologia  Clínica  /  Medicina

Laboratorial, 2005; Lima-Oliveira et al., 2011).

A percussão venosa em membros superiores na avaliação do exame físico

venoso superficial dos membros superiores antes de uma punção venosa periférica

não é mencionada em protocolos e consensos publicados (Sociedade Brasileira de

Patologia Clínica / Medicina Laboratorial, 2005; Walsh, 2008).

Acessos e punções venosas periféricas podem se tornar um procedimento
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difícil mesmo para profissionais experientes e qualificados, a depender do contexto

clínico em que a punção venosa periférica é realizada (Sebbane et al., 2013). Apesar

de representar um procedimento corriqueiro na assistência médica, não se realizou

até  então  um  estudo  objetivo  de  fatores  de  risco  mesuráveis  para  predizer  a

dificuldade em se realizar a punção venosa periférica (Sebbane et al., 2013).

Sebbane  e  colaboradores  (2013),  pesquisando  fatores  de  risco  para

dificuldade  em punção  venosa  em situações  de  emergência,  demonstraram que

índices de massa corpórea abaixo de 18,5 e acima de 30 são fatores de risco para

dificuldade em se obter sucesso na punção. Encontraram ainda como fator de risco

independente uma avaliação clínica de visualização e palpação venosa considerada

desfavorável  ou  muito  desfavorável,  apesar  da  subjetividade  desta  avaliação

(Sebbane et al., 2013).

Em pesquisa em ambiente pré-hospitalar, Lapostolle e colaboradores (2007)

identificaram algumas situações clínicas onde foi mais prevalente a falha em obter

uma punção periférica de sucesso na primeira tentativa. História de quimioterapia,

diabetes  e  múltiplas  hospitalizações  prévias,  assim  como  escala  de  coma  de

Glasgow  inicial,  experiência  do  operador,  sítio  de  punção,  calibre  do  cateter  e

higiene do paciente foram significativamente associados com o sucesso ou não da

punção inicial (Lapostolle et al., 2007).

O insucesso nas punções venosas pode funcionar  como um ciclo  vicioso,

onde a dor e as sequelas da punção mal sucedida previamente podem criar uma

fobia no paciente e sua família de nova punção, dificultando ainda mais o sucesso

das futuras tentativas (Walsh, 2008; Loon et al., 2016). Alguns guidelines até limitam

no  número  de  tentativas  por  um  único  profissional  para  evitar  o  esgotamento

emocional do paciente e reduzir a chance de iatrogenia (Walsh, 2008; Gorski et al.,

2016). Cerca de 8% dos adultos e 14% das crianças são considerados paciente com

punção  venosa  difícil  (Walsh,  2008).  Apesar  do  exposto,  há  poucos  estudos

preditivos  para  o  sucesso  de  uma  punção  venosa  (Sebbane  et  al.,  2013),

demonstrando  a  ausência  de  critérios  objetivos  em identificar  os  pacientes  com

acesso venoso periférico difícil.

1.2 Acesso vascular para hemodiálise

Acesso  vascular  para  hemodiálise  é  idealmente  uma  via  de  retirada  e
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devolução de sangue do sistema circulatório capaz de fornecer uma taxa de fluxo

sanguíneo  à  membrana  dialisadora  adequada  para  que  ocorram  as  trocas

esperadas na diálise prescrita pelo nefrologista. Este deve ter uma vida útil longa e

uma  baixa  taxa  de  complicações  (infecção,  estenose,  trombose,  formação  de

aneurismas  e  isquemia  do  membro)  (Vascular  Access  Work  Group,  2006).  Dos

acessos vasculares para hemodiálise disponíveis -  cateter  venoso central,  fístula

arteriovenosa nativa e fístula arteriovenosa protética, a fístula arteriovenosa nativa é

o que mais se aproxima das prerrogativas de um acesso ideal  (Vascular Access

Work Group, 2006). 

As  fístulas  consistem na  anastomose  de  uma  veia  nativa,  geralmente  do

sistema  venoso  superficial,  com  uma  artéria  (figura  1)  (Huber,  2014).  Descritas

inicialmente por Brescia e Cimino (1962), têm a melhor patência em 4 a 5 anos e o

menor  número  de  intervenções  (Vascular  Access  Work  Group,  2006),  se

comparadas com acessos protéticos ou com cateteres. Mais de 300.000 indivíduos

nos  Estados  Unidos  dependem  de  acesso  vascular  para  realizar  hemodiálise

(Vascular  Access  Work  Group,  2006).  Os  acessos  vasculares  para  hemodiálise

continuam a ser a principal causa para internações hospitalares e morbidade em

pacientes com doença renal  crônica estadio 5  (Centers for Medicare & Medicaid

Services, 2007).  Uma redução de custos relacionada ao acesso vascular em mais

de 5 vezes foi  demonstrada quando o paciente iniciou o estudo com uma fístula

arteriovenosa nativa e não um cateter duplo lúmen ou uma fístula protética (Lee et

al., 2002). Não só uma redução de custos, internações ou morbidade é relacionada

à  hemodiálise  com  uma  fístula  arteriovenosa  nativa,  como  uma  redução  de

mortalidade  é  observada  (Solid  et  al.,  2014).  O  estudo  USRDS  Morbidity  and

Mortality  Wave 1 mostrou  que pacientes dialisando por  catéteres duplo lúmen e

pacientes dialisando por fístulas protéticas têm maior rísco de óbito que pacientes

dialisando por fístulas arteriovenosas nativas (Dhingra et al., 2001). 
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Figura 1. Diagrama de uma fístula arteriovenosa nativa.

Fonte: próprio autor.

Baseado  em  estudos  epidemiológicos  que  demonstraram  morbidade  e

mortalidade  reduzida  em  pacientes  que  realizavam  hemodiálise  por  fístula

arteriovenosa nativa  (Dhingra  et al., 2001; Lee  et al., 2002; Vascular Access Work

Group, 2006; Solid  et al., 2014),  The National Kidney Foundation (NKF), entidade

norte americana, compilou um documento chamado The Kidney Disease Outcomes

Quality  Initiative (KDOQI)  for  Vascular  Access  em um esforço  para  aumentar  a

sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes, reduzir  morbidade e aumentar a

eficiência  da  assistência.  Dois  objetivos  principais  foram  elencados  neste

documento: o primeiro foi aumentar o implante de fístulas arteriovenosas nativas e o

segundo detectar disfunção no acesso antes que o mesmo desenvolva trombose

(Vascular Access Work Group, 2006).

O KDOQI (2006) sugere como preparo adequado para o acesso permanente

para  hemodiálise  que pacientes  com taxa de  filtração  glomerular  menor  que  30

mL/min/1,73m2 (doença renal crônica estadio 4) sejam educados sobre todas as

terapias  de  substituição  renal  incluindo  o  transplante,  para  que  possam  ser

encaminhados  a  tempo  para  o  implante  do  acesso  permanente  de  diálise.

Recomenda ainda que, em pacientes com doença renal crônica estadio 4 e 5, as

veias  superficiais  do  antebraço  e  braço  adequadas  para  confecção  de  fístula

arteriovenosa, não sejam usadas para punção venosa periférica, implante de acesso
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periférico ou implante de acessos centrais inseridos perifericamente ou os chamados

PICCs do acrônimo na língua inglesa Peripherally Inserted Central Catheter (PICCs).

Recomenda-se  ainda  que  não  sejam  implantados  acessos  centrais  pela  veia

subclávia pela alta incidência posterior de estenose nesta  (Vascular Access Work

Group, 2006). O mesmo documento sugere que, no início da terapia dialítica, os

pacientes  devem  ter  um  acesso  permanente  funcional.  No  caso  de  fístulas

arteriovenosas nativas,  esta deve ser  implantada pelo menos 6 meses antes do

início antecipado da terapia dialítica (Vascular Access Work Group, 2006).

No mesmo documento publicado pela NKF KDOQI  (2006),  as avaliações

sugeridas  antes  do  implante  do  acesso  permanente  para  hemodiálise  incluem

história clínica e exame físico, ultrassom Duplex das veias e artérias dos membros

superiores e avaliação das veias centrais em pacientes com história de cateteres

centrais prévios ou uso de marca-passo. 

Seguindo  esta  linha  de  raciocínio,  o  Centers  for  Medicare  &  Medicaid

Services  (CMS), sistema de assistência de saúde governamental norte-americano,

implementou o programa Fistula First Breakthrough Initiative (FFBI) (Vascular Access

Work Group, 2006). Este visava uma incidência de pacientes em hemodiálise por

fístula nativa de 50% e uma prevalência de 40%. Desde a criação deste programa,

os objetivos para incidência de pacientes em hemodiálise por fístula já subiram para

65%  (Vascular  Access Work Group,  2006).  Os meios utilizados são similares  as

recomendações do KDOQI acima citadas:  educação de pacientes  sobre fístulas;

proteção aos vasos; mapeamento vascular e tempo suficiente para maturação da

fístula arteriovenosa criada (Vascular Access Work Group, 2006).

O exame físico vascular venoso recomendado pelo KDOQI sugere a pesquisa

de  diferença  de  tamanho  entre  os  membros  superiores,  pesquisa  de  edema,

presença  de  veias  colaterais,  palpação  venosa  com  torniquete,  pesquisa  de

evidências  de  acessos  venosos  prévios  centrais  ou  periféricos  e  evidências  de

cirurgias ou traumas prévios no tórax, pescoço ou membros superiores  (Vascular

Access Work Group, 2006). Estas recomendações não incluem a percussão venosa

como meio de avaliação do sistema venoso superficial no exame físico.

Acessos  adequados  para  hemodiálise  seguem  a  chamada  regra  dos  6

(Huber,  2014).  Nesta,  recomenda-se  que  os  acessos  tenham um  fluxo  de  pelo

menos 600 ml/min, um calibre de pelo menos 6 mm e uma profundidade máxima de

6 mm da pele  (Huber, 2014). Tanto o calibre como a qualidade da artéria e veias
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utilizadas na confecção inicial da fístula arteriovenosa podem influenciar a chance e

o tempo para que se obtenha um acesso com as características acima descritas

(Mendes et al., 2002). 

O acesso vascular deve ser implantado o mais distal possível nos membros

superiores,  sob  a  forma  de  fístulas  arteriovenosas  nativas  preferencialmente  às

protéticas  (Vascular  Access  Work  Group,  2006).  Cateteres  restam  como  última

opção. Dentre as fístulas nativas, dá-se preferência às confeccionadas em punho

(radiocefálicas,  utilizando  a  veia  cefálica  de  antebraço  como  deságue).  Na

sequência a escolha é a confecção na prega antecubital (braquiocefálica, utilizando

a  veia  cefálica  de  braço  como  deságue).  Como  terceira  opção  de  fístula

arteriovenosa nativa, está a braquio basílica transposta e superficializada, que utiliza

a veia basílica de braço como deságue (Vascular Access Work Group, 2006). 

Mediante  o  corpo  de  evidências  existente  de  que  o  mapeamento  pré

operatório aumenta a taxa de sucesso na criação de fístulas arteriovenosas nativas,

recomenda-se, um adicional mapeamento pré operatório ao exame físico descrito no

KDOQI (Vascular Access Work Group, 2006).

1.3 Anatomia venosa dos membros superiores e suas variações

As principais  veias do sistema venoso superficial  dos membros superiores

são as veias cefálica e basílica (figura 2). Estas seguem trajeto em plano de tecido

subcutâneo. A origem de ambas é a rede venosa dorsal da mão. Há, ainda, as veias

perfurantes que formam comunicações entre as veias do sistema venoso superficial

e profundo (Moore et al., 2010).

A denominação  dos  troncos  venosos  principais  dos  membros  superiores

segue uma lógica baseada em sua posição original do desenvolvimento embrionário.

Assim, a veia cefálica estaria mais próxima da cabeça e a basílica da base em

posição de desenvolvimento embrionário (Moore et al., 2010).

A veia cefálica, do grego kephalé, cabeça, sobe a partir da rede venosa dorsal

da mão, em uma posição lateralizada. Esta segue na borda lateral do pulso e na

face  ântero-lateral  do  antebraço  e  braço.  Na  face  anterior  do  cotovelo,  fossa

antecubital, a veia cefálica se comunica com a veia cubital mediana, que atravessa a

fossa antecubital  em um trajeto oblíquo e se une à veia basílica. A veia cefálica
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mantém seu trajeto cranial  entre os músculos deltoide e peitoral  maior,  no sulco

deltopeitoral, para entrar no trígono clavipeitoral. Nesta topografia ela então penetra

a membrana costocoracoide e parte da fáscia clavipeitoral para tributar seu fluxo na

veia axilar terminal (Moore et al., 2010).

Figura 2. Anatomia venosa superficial dos membros superiores.

Fonte: Moore; Dalley; Agur (2010).

A veia basílica também ascende a partir da face medial da rede venosa dorsal

da mão, seguindo na face medial  do antebraço e braço,  se aprofundando neste

último. Na parte medial e superior do braço a veia basílica penetra a fáscia braquial

e segue paralela à artéria braquial e ao nervo cutâneo medial até a axila, quando

conflui com veias comitantes da artéria axilar para formar a veia axilar (Moore et al.,

2010).

A veia  antebraquial  mediana  ou  veia  mediana  do  antebraço  é  altamente
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variável.  Ela  nasce na base do  dorso  do polegar,  curva-se  e  ascende na  parte

anterior do meio do antebraço, entre as veias cefálica e basílica. A veia medial do

antebraço às vezes bifurca-se em veia basílica mediana que tributa na basílica e

veia cefálica mediana que tributa na cefálica (Moore et al., 2010). É notória portanto

a  variação  anatômica  nas  confluências  e  relações  entre  as  veias  da  fossa

antecubital, comum sítio de punção venosa.

Revisando  e  confrontando  a  literatura  observamos  que  as  variações

anatômicas,  especialmente  na  prega  antecubital,  são  comuns  e  podem  levar  a

dificuldades técnicas nas punções às cegas e possíveis iatrogenias. 

Mikuni, Chiba e Tonosaki (2013) publicaram estudo cadavérico em 128 braços

post mortem onde analisaram a anatomia das veias superficiais, nervos cutâneos e

artérias na prega antecubital. Neste estudo foi possível classificar a disposição das

veias na prega antecubital em 4 padrões diferentes e dois subtipos a depender das

relações  de  conexão  e  disposição  da  veia  cefálica,  veia  basílica,  veia  mediana

cubital, veia mediana do antebraço e presença ou não da veia cefálica acessória.

Identificou  ainda  a  disposição  (lateral,  medial,  anterior  ou  posterior)  dos  nervos

cutâneo lateral, nervo cutâneo medial e nervo cutâneo anterior em relação às veias

superficiais  da  prega antecubital  no  intuito  de  identificar  qual  veia  e  posição da

mesma teria menor chance de lesão nervosa inadvertida. 

As correlações posicionais entre as veias superficiais e as artérias na prega

antecubital, assim como as posições das válvulas venosas também foram descritas

no mesmo estudo igualmente com intuito de evitar punções arteriais acidentais e

fluxo de acessos venosos prejudicado por proximidade valvular (Mikuni et al., 2013).

Foram  identificadas  variações  anatômicas  frequentes,  demonstrando  que  a

adequada  visualização  do  padrão  da  disposição das  veias  superficiais  na  prega

antecubital  pode  melhorar  o  sucesso  em punções  venosas  e  evitar  iatrogenias.

Segue figura 3 com os principais padrões da disposição das veias superficiais na

prega antecubital (Mikuni et al., 2013). 

Os padrões foram classificados em oito tipos: a veia mediana do antebraço

desembocando na veia cubital mediana no tipo I e na veia basilica no tipo II; nos

tipos Ib-IVb, a veia cefálica acessória é mais desenvolvida se comparada aos tipos

Ia-Iva;  no tipo III,  não há conexões calibrosas entre as veias cefálica e basílica,

como a veia cubital mediana; no tipo IV, algumas veias superficiais adicionais foram

achadas  conectando  as  veias  cefálica  e  basílica  ao  redor  da  prega  antecubital
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(Mikuni et al., 2013).

Neste estudo os Tipos Ia, Ib e IIa correspondiam as variantes mais comuns

(cerca  de 25% de frequência  em cada),  mas com taxas próximas,  mostrando o

caráter  variante  das  disposições  e  a  necessidade  da  adequada  visualização  do

padrão previamente à punção (Mikuni et al., 2013). A mesma publicação sugere que

a porção ulnar da veia cubital mediana é o sítio mais perigoso para punção na fossa

antecubital. As áreas correspondentes à confluência entre a veia cubital mediana e a

veia cefálica, assim como a confluência entre a veia mediana do antebraço e a veia

cubital mediana, foram também vistas como área de punção de risco (Mikuni et al.,

2013). As áreas correspondentes ao segmento médio da veia cubital mediana até

sua confluência com a veia cefálica aparentaram serem sítios de relativa segurança

numa ocasional punção venosa (Mikuni et al., 2013).

Figura 3. Disposição de veias superficiais na fossa antecubital direita. 

|Legenda: C - Veia Cefálica; B - Veia Basílica; VCM - Veia Cubital Mediana; VMA - Veia Mediana do 

Antebraço; VCA - Veia Cefálica Acessória. Fonte: Adaptado de Mikuni, Chiba e Tonosaki (2013).

Em 2015, Lee e colaboradores publicaram artigo onde estudaram as veias da
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fossa  antecubital  dos  membros  superiores  de  200  indivíduos  randomicamente,

utilizando  o  transiluminador  AccuVein  AV300®.  Tal  dispositivo,  de  acordo  com o

fabricante, utiliza tecnologia de transiluminação com LASER (light amplification by

stimulated  emission  of  radiation) próximo  ao  infravermelho  (642  a  785  nm)  e

projeção de imagem sobre a pele. Estudaram portanto de forma não invasiva 174

membros  superiores  direitos  e  179  membros  superiores  esquerdos.  Utilizaram

classificação diferente do trabalho previamente citado de dissecções cadavéricas,

dificultando  a  comparação  entre  as  frequências  das  variações.  Encontraram,

contudo, padrão também amplamente variante de junção e disposição das veias da

prega antecubital (Lee et al., 2015). 

1.4 Duplex Scan Vascular como método auxiliar de escolha na confecção de fístulas

arteriovenosas e punções venosas periféricas

O mapeamento venoso pré operatório já foi analisado por revisão sistemática

e o ultrassom duplex foi aceito como método preferencial para tal (Kordzadeh et al.,

2015). Tal exame demonstrou ser capaz de aumentar significativamente o número

de  pacientes  dialisando  por  fístula  arteriovenosa  nativa,  quando  realizado  pré

operatoriamente,  em oposição  à  avaliação  pré  operatória  exclusivamente  com a

história clínica e exame físico tradicional (Allon et al., 2001). 

Estudos demonstraram que um diâmetro venoso mínimo de 2,0 a 2,5 mm

leva a um aumento  de sucesso no implante de uma fístula  arteriovenosa nativa

(Silva et al., 1998). Fístulas radiocefálicas confeccionadas com veias menores de 2,0

mm apresentaram taxa de patência primária de apenas 16% em 3 meses, enquanto

aquelas que foram confeccionadas com veias maiores que 2,0 mm apresentaram

taxas de 76% (Silva et al., 1998).

No mapeamento venoso recomendado no KDOQI, o sítio venoso escolhido

para confecção da fístula arteriovenosa deve ter um diâmetro luminal de pelo menos

2,5 mm ao ultrassom, em continuidade com veias proximais centrais  do sistema

venoso profundo, sem obstruções (Vascular Access Work Group, 2006). 

Já no caso de punções venosas periféricas para infusão de medicações e

coleta de amostras de sangue para exames, que foram consideradas difíceis, Stoltz

e colaboradores (2015) demonstraram em metanálise e revisão sistemática que a

punção venosa periférica guiada por ultrassom melhora as taxas de sucesso quando
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comparada  a  punção  venosa  periférica  baseada  apenas  na  técnica  tradicional.

Encontraram uma razão de risco de 3,96 de sucesso para as punções periféricas

guiadas por ultrassom com intervalo de confiança (IC) variando de 1,75 a 8,94. Não

foram capazes de demonstrar  redução no tempo para  canulação ou número de

tentativas (Stolz et al., 2015).

Em  estudo  prospectivo  randomizado,  60  adultos  considerados  como

pacientes de difícil  acesso venoso periférico por apresentarem ausência de veias

visíveis  ou  palpáveis  após  uso  do  torniquete  foram  submetidos  à  punção  pelo

método tradicional com uso da palpação e marcações anatômicas como guia ou à

punção guida por ultrassom em tempo real  (Kerforne  et al., 2012).  Demonstrou-se

maior taxa de sucesso no grupo submetido a punção guiada por ultrassom (p =0,02)

(Kerforne  et  al.,  2012).  Neste  estudo  uma veia  era  considerada  adequada  para

punção  quando  colabável  com pressão  sobre  a  pele  exercida  pelo  transdutor  e

apresentava um diâmetro transverso de pelo menos 2,5 mm (Kerforne et al., 2012).

Já  em  estudo  retrospectivo  dos  acessos  venosos  periféricos  guiados  por

ultrassom realizado em unidades de terapia intensiva, Gregg e colaboradores (2010)

descreveram como critérios de adequação da veia periférica para punção que a

mesma apresentasse diâmetro transverso de pelo menos 2,0 mm. A mesma deveria

ainda ser fosse colabável e não apresentar pulsatilidade (Gregg et al., 2010).

1.5 Exame físico vascular como teste diagnóstico e a sua confiabilidade

Durante o chamado exame físico vascular tradicional previamente descrito do

sistema venoso superficial dos membros superiores, principalmente como forma de

avaliação  de  sua  perviedade  e  adequação para  uso  nas situações  cínicas  mais

comuns  descritas  acima  (punção  venosa  periférica  e  confecção  de  fístula

arteriovenosa primária) encontramos basicamente a inspeção, ou seja, visualização

ou não de um trajeto venoso superficial e a palpação deste (com e sem auxílio do

torniquete) (Sociedade Brasileira de Patologia Clínica / Medicina Laboratorial, 2005;

Vascular Access Work Group, 2006; Sebbane et al., 2013; Loon et al., 2016).

Os itens pesquisados no exame físico vascular,  sinais  clínicos,  são testes

diagnósticos. Apresentam, portanto, acurácia e precisão inerentes (Simel & Rennie,

2009). 

Para que um item do exame clínico tenha adequada acurácia, ele precisa se
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demonstrar preciso. Ou seja, dois profissionais examinando os mesmos pacientes

devem chegar  as  mesmas  conclusões  sobre  a  presença  ou  a  ausência  de  um

determinando sinal ou sintoma (Simel & Rennie, 2009). Esta precisão, muitas vezes

chamada  de  variação  interobservador  pode  ser  quantificada.  Parte  desta

concordância interobservador se deve a sorte. A concordância devido ao acaso pode

ser quantificada. Subtraindo-se a concordância observada da concordância devido

ao acaso, obtém-se a concordância acima do acaso. A razão que esta concordância

acima  do  acaso  (observada  menos  acaso)  representa  em  relação  a  potencial

concordância acima do acaso (100% menos acaso) é denominada índice к (kappa).

Este  representa  um coeficiente  de  concordância.  Pode  variar  de  -1,0  (onde  há

perfeita não concordância entre dois observadores sobre um sinal ou um sintoma),

passando  por  0  (onde  somente  o  acaso  determinou  concordância  entre

observadores)  até  +1,0  (onde  há  perfeita  concordância  entre  dois  observadores

sobre um sinal ou um sintoma) (Simel & Rennie, 2009). A partir do calculo do índice

к classifica-se a concordância entre dois observadores em leve (0,0-0,2); razoável

(0,2-0,4);  moderada  (0,4-0,6);  substancial  (0,6-0,8)  até  quase  perfeita  (0,8-1,0)

(Simel & Rennie, 2009). Para kappa < 0,0, não há concordância entre os métodos.

Não se trata de uma mensuração perfeita da reprodutibilidade na aferição de

um sinal ou sintoma, uma vez que a frequência com que tal sinal ou sintoma se

apresenta nos pacientes afeta a aferição do índice  к de concordância entre dois

observadores, sendo máxima quando o sinal ou sintoma pesquisado está presente

em 50% dos pacientes e reduzindo-se quando o sinal ou sintoma pesquisado é raro

ou muito comum (Simel & Rennie, 2009).

Mesmo havendo perfeita concordância na aferição de um sinal ou sintoma

entre observadores, o valor diagnóstico deste não se define apenas pelo índice к,

pois  a  presença deste teste diagnóstico positivo ou negativo pode não significar

necessariamente  o  diagnóstico  ou  exclusão  de  uma  enfermidade  ou  condição

clínica. O que torna este diagnóstico ou a exclusão dele uma realidade é o fato de

que após um teste específico, em uma população específica, este diagnóstico se

torna  provável  o  suficiente  para  que  aquela  condição  clínica  seja  aceita  como

presente ou improvável o suficiente para que seja aceita como ausente  (Simel &

Rennie, 2009). 

Esta alta probabilidade de apresentar uma condição clínica naqueles com um

resultado positivo de um teste diagnóstico, nada mais é do que a alta prevalência da
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condição clínica naqueles com resultado positivo (Simel & Rennie, 2009). De forma

semelhante, esta baixa probabilidade de apresentar uma condição clínica naqueles

com  resultado  negativo  para  um  teste  diagnóstico  é  a  baixa  prevalência  desta

condição naqueles com resultado negativo  (Simel & Rennie, 2009). Como o valor

preditivo positivo de um teste diagnóstico é a prevalência desta condição clínica

naqueles com teste positivo e o valor preditivo negativo de um teste diagnóstico é a

prevalência dos que não têm a condição clínica naqueles com teste negativo,  é

possível observar que esta capacidade de um teste diagnóstico de inferir a presença

de  uma  condição  clínica  ou  a  ausência  desta  é  uma  função  do  valor  preditivo

positivo  e  do  valor  preditivo  negativo  deste  teste  (Simel  &  Rennie,  2009).  Esta

capacidade  de  traduzir  a  positividade  ou  não  de  um teste  diagnóstico  (sinal  ou

sintoma  quando  se  trata  de  exame  clínico)  na  aceitação  ou  exclusão  de  uma

condição  clínica  é  a  acurácia  deste  teste.  Mais  do  que  uma  mera  tradução  da

sensibilidade e especificidade combinadas,  a acurácia de um teste diagnóstico é

uma  combinação  dos  valores  preditivos  positivos  e  valores  preditivos  negativos

deste teste (Simel & Rennie, 2009).

Os valores preditivos positivo e negativo de um determinado teste diagnóstico

dependem da prevalência da condição clínica que se quer encontrar ou excluir na

população-alvo onde o teste diagnóstico foi aplicado. Observa-se, portanto, que a

acurácia deste teste depende não somente da sensibilidade e da especificidade do

teste diagnóstico,  mas também da prevalência da condição clínica na população

testada (Simel & Rennie, 2009).

A acurácia de métodos diagnósticos por ser traduzida de forma numérica não

apenas em sensibilidade e especifidade do método numa determinada população

com determinada prevalência da condição clínica, mas de uma forma combinada, na

razão de probabilidades ou LR do acrônimo na língua inglesa Likelihood Ratio. Tal

índice representa a chance com a qual tal teste diagnóstico (sinal ou sintoma no

caso  de  exame  clínico)  está  positivo  nos  pacientes  com a  condição  clínica  em

oposição  aos  que  não  têm  a  condição  clínica.  Quando  maior  que  1,0,  a

probabilidade da condição clínica aumenta. Quando menor que 1,0, a presença de

positividade ao teste afasta a condição clínica. Se a LR for próximo de 1,0, o teste

diagnóstico não tem valor prático por não aumentar a probabilidade da condição

clínica nem afastá-la (Simel & Rennie, 2009). 

A sensibilidade se aplica aos que apresentam a condição clínica pesquisada



35

pois é uma característica inerente ao teste de identificar os que a apresentam (Simel

& Rennie , 2009). A especificidade se aplica aos que não apresentam a condição

clínica pesquisada, pois de forma semelhante é uma característica inerente ao teste

de identificar os que não a apresentam  (Simel & Rennie, 2009). Ao escolher um

teste diagnóstico baseando-se em uma destas duas características (sensibilidade e

especificidade) seria necessário saber se o indivíduo testado apresenta ou não a

condição  clínica,  para  saber  se  deve-se  privilegiar  a  sensibilidade  ou  a

especificidade.  Normalmente  esta  informação  da  presença  ou  não  da  condição

clínica não está presente antes do teste,  mas somente depois  (Simel  & Rennie,

2009).

A  LR  representa  uma  combinação  das  mensurações  de  sensibilidade  e

especificidade  de  um  teste  diagnóstico  (sensibilidade  /  (1  –  especificidade))  e

quando aplicado a probabilidade pré teste da condição clínica (prevalência desta)

resulta na probabilidade pós teste desta condição clínica (valor preditivo positivo) de

acordo com o teorema de Thomas Bayes (Chance pré teste x LR = Chance pós

teste)  (Simel & Rennie, 2009). A LR se torna uma característica mais atraente na

escolha do teste antes de saber se há ou não a condição clínica pois combina as

mensurações de sensibilidade e especificidade (Simel & Rennie, 2009).

Assim, um sinal ou sintoma do exame clínico pode ser interpretado quanto a

sua capacidade diagnóstica de uma condição clínica de forma racional, desde que

estudado  quanto  a  sua  precisão  de  aferição  e  acurácia  diagnóstica  nas  suas

diferentes formas de mensuração.

1.6 Justificativa

A ultrassonografia  duplex  aumenta  a  taxa  de  sucesso  na  punção  venosa

periférica  e  está  associado  a  maior  sucesso  na  confecção  das  fístulas

arteriovenosas (FAV) (Hind et al., 2003; Sigaut et al., 2009; Kordzadeh et al., 2015;

Stolz  et  al.,  2015).  É descrita  como auxiliar  nos casos mais complicados para o

exame físico tradicional:  obesidade,  doença crônica,  hipovolemia,  uso de drogas

injetáveis  e  vasculopatias  (Blaivas  &  Lyon,  2006;  Chinnock  et  al.,  2007).  O uso

rotineiro, contudo, corresponderia a um custo mais alto e a necessidade de recursos

humanos especializados disponíveis em maior escala. Some-se a isto o fato de que

o nível de benefícios varia de acordo com a habilidade do operador e a localização
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anatômica (Wong et al., 2013).

Ao  buscar  um  método  para  diagnóstico,  seja  de  condições  anormais  ou

fisiológicas,  como  a  perviedade  venosa  nesse  estudo,  o  objetivo  primordial  é

encontrar  uma  forma  mais  simples,  menos  custosa,  menos  invasiva  e

adequadamente  precisa  e  acurada  para  detectar  alterações  importantes  ou

condições clínicas. 

Os itens descritos previamente tanto para o exame físico venoso superficial

dos membros superiores como auxiliares na localização e escolha de um ponto de

punção venoso superficial, como auxiliares na escolha de um sítio para confecção

de  uma fístula  arteriovenosa  nativa,  incluem a  inspeção  (visualização  do  trajeto

venoso superficial) e palpação das veias (ambos com e sem garrote)  (Sociedade

Brasileira de Patologia Clínica / Medicina Laboratorial, 2005; Vascular Access Work

Group, 2006). Estas recomendações e protocolos de exame físico venoso superficial

dos membros superiores não incluem a percussão do trajeto venoso superficial.

A prova de Schwartz foi descrita por um cirurgião francês no final do século 19

e consiste em um dado semiológico útil para localizar o curso dos principais troncos

da  veia  safena,  veia  superficial  dos  membros  inferiores,  quando  eles  não  são

visíveis ou prontamente palpáveis, e determinar se as válvulas dos troncos safenos

são  competentes.  Nesta  prova  ou  sinal  clínico,  os  dedos  da  mão  direita  são

colocados ao longo da veia safena magna, em região distal  a um trajeto venoso

dilatado, variz. Este trajeto varicoso é percutido fortemente com os dedos da mão

esquerda. Se um impulso é sentido na veia safena magna distal ao trajeto varicoso,

abaixo, o tronco da veia safena magna é varicoso e incompetente, pois as válvulas

não são capazes de interromper a onda de pulso (criada pela percussão) no sentido

distal.  Também é possível localizar o tronco principal da safena magna com esta

manobra. Caso as válvulas sejam competentes, a progressão da onda sanguínea

termina na próxima válvula,  uma vez que as  válvulas  venosas impedem o fluxo

sanguíneo  no  sentido  distal  ao  coração.  Na  insuficiência  venosa  não  há  o

funcionamento adequado do obstáculo fisiológico (válvula) que impede a progressão

da  onda  sanguínea  proveniente  da  percussão  proximal  (Pedrycz  &  Budzyńska,

2016).

Seguindo este raciocínio previamente exposto de que na insuficiência venosa

a progressão da onda sanguínea produzida pela percussão ocorre porque não há

obstáculo ao fluxo, pois as válvulas não funcionam adequadamente, é uma hipótese
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válida a ideia de que em membros superiores,  onde o objetivo é avaliar  o fluxo

anterógrado, a prova pode ser positiva e indicar algum grau de perviedade da veia

além de sua localização. Isto constituiria uma aplicação totalmente diferente desta

manobra de exame físico.

Deve-se, portanto, avaliar adequadamente esta manobra de percussão dos

trajetos venosos superficiais dos membros superiores no contexto da localização de

veias e pontos de possível punção venosa superficial, assim como no contexto de

avaliação pré operatória para confecção de fístula arteriovenosa nativa, situações

onde a perviedade e localização das veias superficiais dos membros superiores tem

demasiada  importância,  comparando  com  tecnologia  de  escolha  para  método

diagnóstico  nas  situações  acima  descritas,  para  que  seu  emprego  adequado

possibilite  menos  custos  e  maior  acessibilidade,  mantendo  confiabilidade  nos

achados e conclusões.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo principal

Avaliar  a  capacidade  da  percussão  venosa  de  checar  perviedade  e

adequação de calibre de veias superficiais de membros superiores.

2.2 Objetivos específicos

Avaliar  a  capacidade  da  percussão  venosa  de  avaliar  a  localização,

perviedade e adequação de calibre de veias superficiais de membros superiores em

pacientes em pré operatório para confecção de fístula arteriovenosa (dialíticos).

Avaliar  a  capacidade  da  percussão  venosa  de  avaliar  a  localização,

perviedade e adequação de calibre de veias superficiais de membros superiores em

pessoas não dialíticas, aleatórias, sem queixas prévias em relação aos membros

superiores.
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3 MÉTODOS

O presente estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa

da  Universidade  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  –  UERN,  constando  com

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 41865214.0.0000.5294

(Anexo  A).  Os  participantes  assinaram  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e

Esclarecido (TCLE – Apêndice A) após o devido esclarecimento sobre a natureza do

estudo, objetivos e possíveis riscos. 

3.1 TIPO DE ESTUDO

Este foi  um estudo transversal analítico para comparar o sinal semiológico

aos achados ultrassonográficos. 

3.2 LOCAL DE ESTUDO

A pesquisa  foi  realizada  em  dois  locais.  O  primeiro  foi  o  Centro  Clínico

Professor  Vingt-Un  Rosado  (CCPVR),  localizado  na  Rua  Afonso  Pena,  152,

Mossoró-RN.  Trata-se  de  um  Centro  Clinico  Geral,  secundário.  A demanda  de

pacientes é proveniente ou referenciada por unidades básicas de saúde, através da

central de marcação de consultas e de outras unidades hospitalares. A escolha por

essa instituição consagrou-se por ser um estabelecimento que serve de campo de

práticas  disciplinares  e  estágios  supervisionados  para  profissionais  da  área  da

saúde nos cursos de graduação de medicina e por integrar-se à rede do Sistema

Único  de  Saúde  (SUS),  através  da  Lei  Orgânica  nº  8.080/90,  como  referência

secundária (BRASIL,  1990).  Neste,  são atendidos diversos pacientes diariamente

em nível ambulatorial, nas mais diversas especialidades médicas, sem nível elevado

de gravidade por não constituir serviço de atendimento em urgência ou emergência,

assim como não possuir unidade de internação. O segundo local, onde a pesquisa

foi realizada com o grupo de pacientes dialíticos, foi o Centro Integrado de Imagem -

CIMAGEM, centro ultrassonográfico de referência para exames de ultrassom duplex

venoso pré-operatórios das Clinicas Prontorim, Pronefron e Pronefron Messejana,

maior  grupo  de  Hemodiálise  ativo  no  estado  do  Ceará;  localizado  na  avenida

Imperador, número 373, Centro, Fortaleza.
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3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A amostra populacional foi definida com base em estudos anteriores (Silva et

al., 1998; Robbin  et al., 2000; Nursal  et al., 2006), correspondendo a 70 pessoas

divididas em dois grupos, A e B.

3.3.1 Grupo A

O grupo A foi constituído por 35 pacientes voluntários de ambos os sexos que

estavam em pré-operatório de confecção de fístula arteriovenosa para hemodiálise

no CIMAGEM.

3.3.1.1 Critérios de inclusão grupo A

Foram convidados a participar e incluídos os indivíduos que apresentaram

doença renal crônica dialítica e estavam em pré operatório para confecção de fístula

arteriovenosa.

3.3.1. 2 Critérios de exclusão grupo A

 Foram excluídos da  pesquisa  os  indivíduos  que  apresentaram condições

clínicas debilitantes que dificultavam a realização da ultrassonografia duplex venosa

ou do exame físico completo, como também aqueles que recusaram assinar o Termo

de Consentimento Livre e Esclarecido,  assim como o grupo de vulneráveis e/ou

incapazes nos termos da lei. 

3.3.2 Grupo B

Por sua vez, o grupo B foi composto por 35 voluntários de ambos os sexos

não dialíticos,  selecionados por conveniência na população atendida no  CCPVR,

Nos dias programados para captação de pacientes, os que procuravam o CCPVR

eram convidados a participar. 
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3.3.2.1 Critérios de inclusão grupo B

Foram convidados a participar e incluídos os indivíduos que procuraram o

CCPVR nos dias específicos para captação de pacientes.

3.3.2.2 Critérios de exclusão Grupo B

Foram  excluídos  da  pesquisa:  os  indivíduos  que  apresentaram  queixas

clínicas  relacionadas  aos  membros  superiores  ou  a  doenças  renais  crônicas;

aqueles que recusaram assinar o TCLE; e os grupos de vulneráveis e/ou incapazes

nos termos da lei.

3.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO

3.4.1 Variáveis de caracterização

A  variável  preditora  ou  independente,  aquela  que  permite  predizer  uma

resposta, corresponde a positividade à percussão venosa, positiva ou negativa nos

pacientes. A variável de resposta ou dependente constituiu a localização, a avaliação

de  perviedade  analisada  através  da  ultrassonografia  duplex  venosa  (figura  4),

compreendendo a compressibilidade e não pulsatilidade do vaso (figura 5) e sua

adequação  avaliada  pela  medida  dos  diâmetros  dos  3  terços  de  cada  um  dos

segmentos venosos iguais ou maiores que 2,5 milímetros (figura 6).  Verificou-se

ainda  a  ausência  de  estenoses,  flebites  ou  tromboses  nas  veias  dos  membros

superiores (Vascular Access Work Group, 2006).
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Figura 4. Execução da ultrassonografia duplex venosa.

Fonte: arquivo pessoal.

Figura 5. Mensuração de fluxo, compressibilidade e pulsatilidade na ultrassonografia
duplex venosa

Fonte: arquivo pessoal.
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Figura 6. Mensuração do diâmetro venoso na ultrassonografia duplex venosa.

Fonte: arquivo pessoal.

Durante  a  manobra  do  exame  físico  de  percussão  venosa,  os  trajetos

anatômicos de quatro segmentos venosos superficiais tronculares (veia cefálica em

antebraço – figura 7, veia cefálica em braço – figura 8, veia basílica em antebraço –

figura  9  e  veia  basílica  no braço – figura  10)  foram percutidos no sentido  disto

proximal  com  dedo  indicador  da  mão  dominante  com  o  membro  garroteado.

Pequenos impactos foram gerados sobre a pele do paciente no trajeto anatômico do

segmento venoso superficial troncular com o dedo indicador da mão dominante do

examinador em um ponto distal do membro do paciente, enquanto a face palmar dos

dedos da mão não dominante do examinador localizava-se em um ponto proximal no

trajeto deste segmento venoso superficial troncular (cerca de 15 cm de distância).

Na mão não dominante do examinador (proximal), a percepção proximal das ondas

de choque distais causadas pela percussão (impactos) com o dedo indicador da

mão dominante (distal)  resultava em uma manobra positiva no segmento venoso

superficial troncular examinado. A manobra era declarada negativa após pelo menos

10 impactos gerados pela mão dominante (distal) e não transmitidos para mão não

dominante (proximal) do examinador (cerca de 15 segundos de tentativas). 
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Figura 7. Percussão de veia cefálica em antebraço.

Fonte: arquivo pessoal.

Figura 8. Percussão de veia cefálica no braço.

Fonte: arquivo pessoal.
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Figura 9. Percussão de veia basílica em antebraço.

Fonte: arquivo pessoal.

Figura 10. Percussão de veia basílica no braço.

Fonte: arquivo pessoal.
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3.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Na  coleta  de  dados  o  instrumento  utilizado  foi  um  questionário  contendo

questões fechadas e abertas (Apêndice B).

3.6 PROCEDIMENTO DA COLETA DE DADOS

Ofícios  de  solicitação  de  consentimento  e  autorização  para  realização  da

pesquisa foram encaminhados a Diretora Geral do CCPVR e da CIMAGEM.

Em seguida, o projeto foi enviado para a Comissão de Ética da Universidade

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Após aprovação, a coleta de dados foi

iniciada através da aplicação de um instrumento de pesquisa. Para tal, abordamos os

indivíduos no local de estudo, esclarecendo os objetivos da pesquisa antes da coleta

de dados. Quando a resposta foi positiva, apresentamos o Termo de Consentimento

Livre  e  Esclarecido.  Foi  informado  que  a  participação  era  voluntária,  com

possibilidade de abandono do projeto a qualquer momento, além de assegurado o

sigilo da identidade e das informações. 

Por  meio  dos  ofícios  de  autorização  das  instituições  e  do  termo  de  livre

consentimento encaminhados ao comitê de ética junto ao projeto, os pesquisadores

assumiram o compromisso de honrar  os  princípios  éticos  e legais  que regem a

pesquisa  científica  em  seres  humanos,  preconizados  na  Resolução  466/12  do

Conselho Nacional de Saúde.

3.6.1 Fase I - Seleção de pacientes

Nesta  fase,  os  pacientes  do  CCPVR  e  os  pacientes  da  CIMAGEM  que

estavam em pré-operatório para confecção de fístula arteriovenosa foram abordados

nas datas programadas para captação de pacientes e convidados a participar da

pesquisa, considerando os critérios de inclusão e exclusão anteriormente citados. 

Nos  pacientes  renais  crônicos  dialíticos,  que  foram  encaminhados  a

CIMAGEM para realização de mapeamento venoso pré-operatório para confecção

de fístula  arteriovenosa não houve nenhuma alteração de conduta direcionada a

eles ou interferência na conduta do nefrologista responsável pelo caso. Aqueles que
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não desejaram participar tiveram seus exames realizados normalmente, apenas não

tendo sido submetidos ao exame físico específico da pesquisa.

Nos  pacientes  do  CCPVR  também  não  houve  nenhuma  interferência  em

relação aos objetivos que os mesmos apresentavam ao procurar o centro clínico.

Aqueles  que  não  desejaram  participar  foram  liberados  e  mantiveram  seus

compromissos normalmente, apenas não foram submetidos ao ultrassom duplex e

ao exame físico específico da pesquisa.

3.6.2 Fase II - Avaliações iniciais

Os pacientes selecionados foram submetidos ao exame físico completo de,

pelo menos, um dos membros, preferencialmente o não dominante. No grupo de

pacientes não dialíticos, grupo B, a precisão do sinal clínico foi avaliada através da

analise  da  concordância  interobservador,  índice  kappa  entre  observadores,  da

impressão de positividade ou não da percussão venosa dos 35 pacientes do grupo B

por examinador treinado (cirurgião vascular) e examinador em treinamento (aluno da

graduação  de  medicina  do  quarto  ano  com  treinamento  inferior  a  1  hora  na

execução da manobra).  Foram registrados os  seguintes dados sobre os  trajetos

venosos visíveis: estimativa de tamanho e localização à inspeção visual, aumento de

calibre  ou  não  com  o  garroteamento  proximal,  achados  à  palpação,  percussão

positiva ou não para transmissão da onda sanguínea, presença ou não de circulação

colateral  no  tórax  e  membros  superiores.  Posteriormente,  foi  realizado  exame

ultrassonográfico  em  modo  B  com  doppler  venoso  dos  membros  estudados,

registrando dados sobre calibre das veias superficiais, não pulsatilidade, tromboses

(compressibilidade ou não)  e outros sinais  de flebites (espessamento parietal  no

modo B). O aparelho utilizado no CCPVR foi um ultrassom modelo Philips® HD7

com transdutor linear 3-12 MHz. Na clínica CIMAGEM foi  utilizado um ultrassom

Toshiba® Xario com transdutor linear  5-11 MHz.

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os  dados  obtidos  através  da  aplicação  do  instrumento  de  pesquisa  foram

organizados,  categorizados  e  digitados  no  programa  Excel  da  Microsoft,  2016.
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Utilizou-se  o  programa  Calc  do  LibreOffice  versão  5.3.7.2  (x64)  e  o  programa

estatístico R versão 3.4.2, 2017 para análise estatística utilizando os pacotes IswR

2.0-7, bootLR 1.0, epiR 0.9-93 e epibasix 1.3. 

Os resultados foram inicialmente avaliados utilizando uma análise descritiva,

expressa pela média e desvio padrão. Foram determinadas a acurácia, sensibilidade,

especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. A concordância entre

os métodos, percussão venosa e US com doppler venoso, foi avaliada pelo índice

Kappa e pelo LR (likelihood ratio). A concordância entre observadores aferindo o sinal

da percussão venosa foi avaliada pelo índice Kappa. A correlação entre o diâmetro

venoso estimado visualmente e o diâmetro venoso aferido pela ultrassonografia foi

aferida pelo teste t de student pareado, com aferição dos índices de correlação de

Spearman  e  de  Pearson.  A  associação  entre  segmento  venoso  pérvio  a

ultrassonografia venosa duplex e diabetes, assim como peso com IMC maior que 25,

foi aferida pelo teste do qui quadrado. 
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4 RESULTADOS

O número de participantes da pesquisa foi 70, divididos em dois grupos de 35.

O grupo A foi  selecionado a partir  dos pacientes com insuficiência renal  crônica

encaminhados para realização de US com doppler pelos respectivos nefrologistas

responsáveis, por serem pacientes com dificuldade de identificação ao exame físico

de  veias  adequadas  para  punção  venosa  periférica  e  para  confecção  de  fístula

arteriovenosa,  para  pré-operatório  de  construção  de  FAV,  na  CIMAGEM  em

Fortaleza-CE. Por sua vez, o grupo B foi selecionado a partir da população atendida

pelas mais diversas especialidades do CCPVR da cidade de Mossoró-RN. 

De  cada  um  dos  70  participantes  foi  avaliado  um  membro  superior,

preferencialmente  o  não dominante.  Para  cada  membro foi  avaliada,  através da

percussão venosa e US com Doppler, a perviedade das veias cefálica e basílica em

antebraço e braço, o que, portanto, resulta em 280 segmentos de veias superficiais

de membro superior (VSMS) avaliados: 70 cefálicas em antebraço; 70 cefálicas em

braço;  70  basílicas  em  antebraço  e  70  basílicas  em  braço.  Assim,  foram  140

segmentos de veias superficiais de membro superior avaliados em cada grupo.

O grupo A foi composto por 35 pessoas, das quais 18 do sexo masculino e 17

do sexo feminino, com médias de 56 anos de idade e 26,3 de Índice de Massa

Corpórea  (IMC),  todos  destros.  Portadores  de  hipertensão  totalizam  30  e  de

diabetes mellitus 19, porém 17 apresentavam as duas comorbidades e apenas 3

nenhuma delas (Tabela 1). 

Tabela 1 -  Perfil dos grupos participantes A e B.

IMC – Índice de massa corporal; F – Feminino; M – Masculino; BP – Baixo peso; PN – Peso normal; S
– Sobrepeso; DM – Diabetes mellitus; HAS – Hipertensão arterial sistêmica. Fonte: próprio autor.

No grupo A, os 19 pacientes diabéticos apresentaram 25 segmentos venosos

adequados (33%) à ultrassonografia duplex venosa e 51 segmentos não adequados

(67%).  Já  os  16  pacientes  não  diabéticos  apresentaram 15  segmentos  venosos

adequados (23%) à ultrassonografia duplex venosa e 49 segmentos não adequados

Sexo IMC Doenças crônicas
F M BP PN S Obesidade DM HAS DM e HAS

Grau I Grau II
Grupo A 17 18 1 14 11 5 4 19 30 17
Grupo B 23 12 0 14 8 10 3 0 6 0
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(77%).  Analisando  estatisticamente  a  diferença  encontrada  na  frequência  de

segmentos venosos adequados entre diabéticos e não diabéticos com o teste do qui

quadrado de Pearson com correção de Yates, foi obtido um p valor de 0,2955 (não

significativo).

Neste mesmo grupo A, 15 pacientes apresentaram IMC menor que 25 e 20

pacientes apresentaram IMC maior que 25. Os pacientes com IMC menor que 25

apresentaram 10 segmentos venosos adequados (17%) à ultrassonografia duplex

venosa e 50 segmentos não adequados (83%). Já os 20 pacientes com IMC maior

que 25 apresentaram 30 segmentos venosos adequados (37%) à ultrassonografia

duplex venosa e 50 segmentos não adequados (63%). Analisando estatisticamente a

diferença  encontrada  na  frequência  de  segmentos  venosos  adequados  entre

pacientes com IMC menor que 25 daqueles com IMC maior que 25 com o teste do

qui quadrado de Pearson com correção de Yates, foi obtido um p valor de 0,01203

(significativo).

Por sua vez, o grupo B constituído por 35 pessoas, das quais 12 do sexo

masculino e 23 do sexo feminino, apresentaram médias de 42,6 anos de idade e

27,3  de  IMC,  sendo  31  destros.  Nenhum portador  de  diabetes  mellitus  e  foram

identificados 6 hipertensos. 

Já no grupo B, 14 pacientes apresentaram IMC menor que 25 e 21 pacientes

apresentaram  IMC  maior  que  25.  Os  pacientes  com  IMC  menor  que  25

apresentaram 56 segmentos venosos adequados (61%) à ultrassonografia duplex

venosa e 28 segmentos não adequados (39%). Já os 21 pacientes com IMC maior

que 25 apresentaram 34 segmentos venosos adequados (67%) à ultrassonografia

duplex venosa e 22 segmentos não adequados (33%). Analisando estatisticamente a

diferença  encontrada  na  frequência  de  segmentos  venosos  adequados  entre

pacientes com IMC menor que 25 daqueles com IMC maior que 25 com o teste do

qui quadrado de Pearson com correção de Yates, foi obtido um p valor de  0,5892

(não significativo).

A estimativa visual realizada pelo examinador quando identificava uma veia

superficial  troncular  (cefálica  em  antebraço,  cefálica  em  braço,  basílica  em

antebraço e basílica em braço) em cada um dos 3 possíveis terços registrados foi

pareada com a medida realizada pela ultrassonografia duplex venosa. No grupo A

houve 51 estimativas visuais (gráfico 1). No grupo B houve 34 estimativas visuais

(gráfico 2). 
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Gráfico 1. Dispersão de pontos de estimativa de medida venosa visual vs

medida ultrassonográfica no grupo A. 

Eixo X com medida venosa estimada visualmente, em mm, e eixo Y com medida ultrassonográfica
correspondente em mm.

Gráfico 2. Dispersão de pontos de estimativa de medida venosa visual vs medida

ultrassonográfica no grupo B. 

Eixo X com medida venosa estimada visualmente, em mm, e eixo Y com medida ultrassonográfica
correspondente em mm.
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Analisando  estatisticamente  a  diferença  encontrada  entre  as  medidas

venosas estimadas visualmente e ultrassonograficamente no grupo A com o teste t

de student pareado observou-se uma diferença média entre a medida visual para a

ultrassonográfica  de  -0,244  mm  com  um  intervalo  de  confiança  de  95%  de

-0,56461834 mm a 0,07638304 mm e um p valor de 0,1308 não sendo possível

excluir a hipótese H0 do teste de que a não haja diferença significativa entre as

medidas  visuais  e  as  ultrassonográficas.  O  teste  de  correlação  de  Pearson

demonstrou  um produto  momento  de  correlação  de  0,5289  com um p  valor  de

0,0013 (significativo).

Analisando  estatisticamente  a  diferença  encontrada  entre  as  medidas

venosas estimadas visualmente e ultrassonograficamente no grupo B com o teste t

de student pareado observou-se uma diferença média entre a medida visual para a

ultrassonográfica  de  -0,672549 mm  com  um  intervalo  de  confiança  de  95%  de

-0,9975449 mm a -0,3475532 mm e um p valor < 0,001, sendo possível excluir a

hipótese H0 do teste de que a não haja diferença significativa entre as medidas

visuais e as ultrassonográficas. O teste de correlação de Pearson demonstrou um

produto momento de correlação baixo de 0,2623551 com um p valor de 0,0629 (não

significativo).

A  concordância  interobservador,  medida  de  precisão  do  sinal  clínico

percussão venosa de membros superiores, avaliada através da análise comparativa

acima do acaso da concordância entre examinador experiente (cirurgião vascular) e

examinador não experiente (aluno do 4 ano de medicina com treinamento inferior a 1

hora na execução da manobra), índice kappa, apresentou índice global para todos

segmentos venoso de 0,741 (intervalo de confiança 95% – IC 95% – 0,632 a 0,851;

p valor < 0,001 para Z teste onde H0 é kappa = ou < 0,21). Separadamente a análise

da concordância entre observadores da veia cefálica como um todo demonstrou um

índice kappa de 0,83 (IC 95% 0,686 a 0,971; p valor < 0,001 para Z teste onde H0 é

kappa = ou < 0,21), sendo 0,77 em antebraço (IC 95% 0,526 a 1,0; p valor < 0,001

para Z teste onde H0 é kappa = ou < 0,21) e 0,87 em braço (IC 95% 0,705 a 1,0; p

valor  <  0,001  para  Z  teste  onde  H0  é  kappa  =  ou  <  0,21).  Já  a  veia  basílica

apresentou índice kappa de 0,63 (IC 95% 0,447 a 0,804; p valor < 0,001 para Z teste

onde H0 é kappa = ou < 0,21), sendo 0,48 para o antebraço (IC 95% 0,215 a 0,74; p

valor < 0,001 para Z teste onde H0 é kappa = ou < 0,21) e 0,77 para o braço (IC
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95% 0,56 a 0,982; p valor < 0,001 para Z teste onde H0 é kappa = ou < 0,21), gráfico

3.

Gráfico 3. Kappa interobservador.

Legeda: Em azul índices kappa com p valor < 0,05.

Do total de 140 segmentos de VSMS do grupo A, 101 foram considerados

inadequadas  à  USG,  por  apresentarem  um  de  seus  terços,  distal,  médio  ou

proximal,  com  diâmetro  menor  que  2,5  mm.  Deste  mesmo  total,  39  foram

considerados adequados.  Porém, a percussão foi  negativa em 115 segmentos e

positiva  em  25.  Globalmente,  quando  analisados  todos  segmentos  venosos

agrupados no  grupo A,  o  índice  Kappa de concordância  entre  a  percussão e  a

ultrassonografia alcançou 0,56  (IC 95% 0,401 a 0,72; p valor < 0,001 para Z teste

onde H0 é  kappa = ou <  0,21),  uma concordância moderada entre  os  métodos

(gráfico 4).

Em todos segmentos venosos  agrupados no grupo A,  o  LR positivo  para

percussão em adequação ao ultrassom duplex venoso do segmento foi de 13,60 (IC

95% 5,95 a Inf computado via BCa bootstrapping). Já o LR negativo foi 0,48 (IC 95%

0,314 a 0,641 computado via BCa bootstrapping). Gráficos 5 e 6.
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Gráfico 4. Índices kappa de correlação entre a percussão venosa e a

perviedade venosa à ultrassonografia duplex venosa.

Legenda: VCAND – veia cefálica antebraço não dialíticos (grupo B); VCBND – veia cefálica em braço
não dialíticos;  VBAND – veia basílica antebraço não dialíticos;  VBBND – veia basílica braço não
dialíticos;  TSVND –  todos  segmentos  venosos (agrupados)  não  dialíticos;  VCAD –  veia  cefálica
antebraço dialíticos (grupo A); VCBD – veia cefálica braço dialíticos; VBAD – veia basílica antebraço
dialíticos;  VBBD –  veia  basílica  braço  dialíticos;  TSVD –  todos  segmentos  venosos (agrupados)
dialíticos; TSVTP – todos segmentos venosos (agrupados) todos pacientes (grupo A e B). Em cor azul
índices kappa com p < 0,05. Em cor vermelha índices kappa com p > ou = 0,05.

Gráfico 5. LR positivo de perviedade venosa a US quando percussão venosa
positiva no segmento.

Legenda: VCAND – veia cefálica antebraço não dialíticos (grupo B); VCBND – veia cefálica em braço
não dialíticos;  VBAND – veia basílica antebraço não dialíticos;  VBBND – veia basílica braço não
dialíticos;  TSVND –  todos  segmentos  venosos (agrupados)  não  dialíticos;  VCAD –  veia  cefálica
antebraço dialíticos (grupo A); VCBD – veia cefálica braço dialíticos; VBAD – veia basílica antebraço
dialíticos;  VBBD –  veia  basílica  braço  dialíticos;  TSVD –  todos  segmentos  venosos (agrupados)
dialíticos; TSVTP – todos segmentos venosos (agrupados) todos pacientes (grupo A e B). Em cor azul
LR positivo IC 95% não inclui valores < ou = 1 (estatisticamente significativo). Em cor vermelha LR
positivo IC 95% inclui  valores < ou = 1 (estatisticamente não significativo).
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Gráfico 6. LR negativo de perviedade venosa quando percussão venosa negativa
no segmento.

Legenda: VCAND – veia cefálica antebraço não dialíticos (grupo B); VCBND – veia cefálica em braço
não dialíticos;  VBAND – veia basílica antebraço não dialíticos;  VBBND – veia basílica braço não
dialíticos;  TSVND –  todos  segmentos  venosos (agrupados)  não  dialíticos;  VCAD –  veia  cefálica
antebraço dialíticos (grupo A); VCBD – veia cefálica braço dialíticos; VBAD – veia basílica antebraço
dialíticos;  VBBD –  veia  basílica  braço  dialíticos;  TSVD –  todos  segmentos  venosos (agrupados)
dialíticos; TSVTP – todos segmentos venosos (agrupados) todos pacientes (grupo A e B). Em cor azul
LR negativo IC 95% não inclui valores > ou = 1 (estatisticamente significativo). Em cor vermelha LR
negativo IC 95% inclui  valores > ou = 1 (estatisticamente não significativo).

No grupo  B,  dos  140  segmentos  de  VSMS,  50  foram inadequados  e  90

adequados ao US, mais que o dobro do grupo A. Já a percussão foi negativa em 68

e positiva em 72 segmentos, índice Kappa de 0,48, concordância moderada(IC 95%

0,39 a 0,62; p valor < 0,001 para Z teste onde H0 é kappa = ou < 0,21).

Em todos  segmentos venosos agrupados no  grupo B,  o  LR positivo  para

percussão em adequação ao ultrassom duplex venoso do segmento foi de 3,89 (IC

95% 2,29 a 8,50 computado via BCa bootstrapping). Já o LR negativo foi  0,37 (IC

95% 0,25 a 0,50 computado via BCa bootstrapping).

Avaliando todos segmentos agrupados dos dois grupos A e B em conjunto, a

sensibilidade corresponde a 0,65 (IC 95% 0,56 a 0,73), especificidade 0,91 ( IC 95%

0,86 a 0,95), valor preditivo positivo 0,87 (IC 95% 0,78 a 0,93) e negativo 0,75 ( IC

95% 0,69 a 0,81). Índice Kappa de 0,58 aponta concordância moderada  (IC 95%

0,48 a 0,67; p valor < 0,001 para Z teste onde H0 é kappa = ou < 0,21). Acurácia

diagnóstica de 0,79 (IC 95% 0,74 a 0,84). Gráficos 7, 8, 9, 10 e 11. 
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Gráfico 7. Sensibilidade da percussão em identificar segmento venoso

adequado à ultrassonografia duplex venosa.

Legenda: VCAND – veia cefálica antebraço não dialíticos (grupo B); VCBND – veia cefálica em braço
não dialíticos;  VBAND – veia basílica antebraço não dialíticos;  VBBND – veia basílica braço não
dialíticos;  TSVND –  todos  segmentos  venosos (agrupados)  não  dialíticos;  VCAD –  veia  cefálica
antebraço dialíticos (grupo A); VCBD – veia cefálica braço dialíticos; VBAD – veia basílica antebraço
dialíticos;  VBBD –  veia  basílica  braço  dialíticos;  TSVD –  todos  segmentos  venosos (agrupados)
dialíticos; TSVTP – todos segmentos venosos (agrupados) todos pacientes (grupo A e B). 

Em todos segmentos venosos agrupados nos grupos A e B somados, o LR

positivo para percussão em adequação ao ultrassom duplex venoso do segmento foi

de 7,56 (IC 95% 4,65 a 14,21 computado via BCa bootstrapping). Já o LR negativo

foi 0,38 (IC 95% 0,29 a 0,48 computado via BCa bootstrapping).

Como  não  há  interdependência  entre  os  resultados  de  cada  segmento,

antebraço e braço,  nem entre as veias cefálica e basílica,  deve-se considerar  a

análise separadamente para melhor avaliação da percussão venosa (tabela 2, tabela

3 e tabela 4).

Observa-se que os resultados foram mais favoráveis na veia cefálica do que

na veia basílica (gráfico 4, gráfico 5 e gráfico 6). A concordância na veia cefálica

variou entre substancial  e quase perfeita,  apresentando apenas um resultado de

concordância moderada. Ressalta-se que esta veia é a mais utilizada para punção

venosa e confecção de FAV. Ademais, o alto valor preditivo positivo associado à alta

especificidade corrobora a utilidade prática de um resultado positivo à percussão,

com  grande  chance  de  sucesso  pela  perviedade  do  vaso  e  possibilidade  de
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dispensar a US, reduzindo o custo.

Tabela 2 – Avaliação da concordância entre a percussão venosa e a US, de

acordo com o índice Kappa, no grupo A.

Grupo A

Cefálica Basílica
Antebraço IC 95% Braço IC 95% Antebraço IC 95% Braço IC 95%

Sensibilidade
1,00

0,63 ~
1,00 0,77

0,46 ~
0.95 0,50

0,01 ~
0,99 0,13

0,02 ~
0,38

Especificidade
0,96

0,81 ~
1,00 0,95

0,77 ~
1,00 0,94

0,80 ~
0,99 1,00

0,82 ~
1,00

Prevalência
real 0,23

0,10 ~
0,40 0,37

0,21 ~
0,55 0,06

0,01 ~
0,19 0,46

0,29 ~
0,63

Prevalência
estimada 0,26

0,12 ~
0,43 0,31

0,17 ~
0,49 0,09

0,02 ~
0,23 0,06

0,01 ~
0,19

Valor preditivo
positivo 0,89

0,52 ~
1,00 0,91

0,59 ~
1,00 0,33

0,01 ~
0,91 1,00

0,16 ~
1,00

Valor preditivo
negativo 1,00

0,87 ~
1,00 0,88

0,68 ~
0,97 0,97

0,84 ~
1,00 0,58

0,39 ~
0,75

Acurácia
0,97

0,85 ~
1,0 0,89

0,73 ~
0,97 0,91

0,77 ~
0,98 0,60

0,42 ~
0,76

Youden
0,96

0,44 ~
1,0 0,72

0,23 ~
0,95 0,44

-0,19 ~
0,98 0,12

-0,16 ~
0,38

Índice Kappa
0,92*

0,773  ~
1,072 0,75*

0,516 ~
0,978 0,36**

-0,211 ~
0,923 0,13***

-0,126
~ 0,395

LR +
27

6,367 ~
Inf 16,923

3,748 ~
Inf 8,250

3,258 ~
Inf Inf

0,400 ~
Inf

LR -
0

0,000 ~
0,316 0,242

0,000 ~
0,493 0,532

0,000 ~
1,106 0,875

0,679 ~
1,055

Concordância Quase perfeita Substancial Razoável Leve
Legenda: * = p valor < 0,001; ** = p valor 0,29; *** = p valor 0,71; LR + = Likelihood Ratio positivo; LR 
- = Likelihood Ratio negativo. Fonte: próprio autor.

A percussão da veia cefálica em antebraço no grupo A de pacientes dialíticos

apresentou  os  melhores  resultados  obtidos  nesse  estudo.  Houve  apenas  uma

percussão que não correspondeu ao resultado do US, caracterizando um resultado

falso positivo. Desse modo, a sensibilidade alcançou 1,0 (IC 95% 0,63 a 1,00) e a

especificidade 0,96 (IC 95% 0,81 a 1,00), com valores preditivos positivo de 0,89 (IC

95% 0,52 a 1,00) e negativo de 1,0 (IC 95% 0,87 a 1,00) (gráfico 7, gráfico 8, gráfico

9 e gráfico 10). O índice Kappa foi de 0,92 (IC 95% 0,77 a 1,00; p valor < 0,001 para

Z teste onde H0 é kappa = ou < 0,21), o que significa uma ótima concordância entre

os métodos, percussão e US. No grupo B, não dialíticos, o índice Kappa resultou em

0,52 (IC 95% 0,22 a 0,83; p valor < 0,001 para Z teste onde H0 é kappa = ou < 0,21),

uma concordância moderada entre os métodos. Contudo, é importante considerar

que a prevalência foi diferente nos grupos, com mais que o dobro de veias impérvias

no grupo A.
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Gráfico 8. Especificidade da percussão em identificar segmento venoso adequado à
ultrassonografia duplex venosa.

Legenda: VCAND – veia cefálica antebraço não dialíticos (grupo B); VCBND – veia cefálica em braço
não dialíticos;  VBAND – veia basílica antebraço não dialíticos;  VBBND – veia basílica braço não
dialíticos;  TSVND –  todos  segmentos  venosos (agrupados)  não  dialíticos;  VCAD –  veia  cefálica
antebraço dialíticos (grupo A); VCBD – veia cefálica braço dialíticos; VBAD – veia basílica antebraço
dialíticos;  VBBD –  veia  basílica  braço  dialíticos;  TSVD –  todos  segmentos  venosos (agrupados)
dialíticos; TSVTP – todos segmentos venosos (agrupados) todos pacientes (grupo A e B). 

Tabela 3 – Avaliação da concordância entre a percussão venosa e a US, de acordo
com o índice Kappa, no grupo B.

Grupo B

Cefálica Basílica
Antebraço IC 95% Braço IC 95% Antebraço IC 95% Braço IC 95%

Sensibilidade
0,88

0,68 ~
0,97 0,83

0,63 ~
0,95 0,50

0,19 ~
0,81 0,53

0,35 ~
0,71

Especificidade
0,64

0,31 ~
0.89 0,82

0,48 ~
0,98 0,88

0,69 ~
0,97 1,00

0,29 ~
1,00

Prevalência
real 0,69

0,51 ~
0,83 0,69

0,51 ~
0,83 0,29

0,15 ~
0,46 0,91

0,77 ~
0,98

Prevalência
estimada 0,71

0,54 ~
0,85 0,63

0,45 ~
0,79 0,23

0,10 ~
0.40) 0,49

0,31 ~
0,66

Valor preditivo
positivo 0,84

0,64 ~
0,95 0,91

0,71 ~
0,99 0,63

0,24 ~
0,91 1,00

0,80 ~
1,00

Valor preditivo
negativo 0,70

0,35 ~
0,93 0,69

0,39 ~
0,91 0,81

0,62 ~
0,94 0,17

0,04 ~
0,41

Acurácia
0,80

0,63 ~
0,91 0,83

0,66 ~
0,93 0,77

0,60 ~
0,89 0,57

0,39 ~
0,74

Youden
0,51 

-0,01 ~
0,86 0,65

0,11 ~
0,93 0,38

-0,12 ~
0,79 0,53

-0,36 ~
0,71

Índice Kappa
0,52*

0,217 ~
0,832 0,62**

0,349 ~
0,893 0,40***

0,064 ~
0,745 0,16****

-0,085
~ 0,411

LR +
2,406

1,312 ~
9,946 4,583

1,838 ~
Inf 4.167

1,288 ~
Inf Inf

0,664
~ Inf

LR -
0,196

0,045 ~
0,482 0,204

0,044 ~
0,438 0.568

0,209 ~
0,922 0.469

1,731
~

0,333
Concordância Moderada Substancial Razoável Leve

Legenda: * = p valor  0,014; ** = p valor < 0,001; *** = p valor 0,114; **** = p valor 0,644; LR + = 
Likelihood Ratio positivo; LR - = Likelihood Ratio negativo. Fonte: próprio autor.
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 Gráfico 9. Valor preditivo positivo  da percussão em identificar segmento venoso
adequado à ultrassonografia duplex venosa.

Legenda: VCAND – veia cefálica antebraço não dialíticos (grupo B); VCBND – veia cefálica em braço
não dialíticos;  VBAND – veia basílica antebraço não dialíticos;  VBBND – veia basílica braço não
dialíticos;  TSVND –  todos  segmentos  venosos (agrupados)  não  dialíticos;  VCAD –  veia  cefálica
antebraço dialíticos (grupo A); VCBD – veia cefálica braço dialíticos; VBAD – veia basílica antebraço
dialíticos;  VBBD –  veia  basílica  braço  dialíticos;  TSVD –  todos  segmentos  venosos (agrupados)
dialíticos; TSVTP – todos segmentos venosos (agrupados) todos pacientes (grupo A e B).

Tabela 4 – Avaliação da concordância entre a percussão venosa e a US, de acordo
com o índice Kappa, grupos A e B combinados.

Grupos A e B

Cefálica Basílica
Antebraço IC 95% Braço IC 95% Antebraço IC 95% Braço IC 95%

Sensibilidade
0,91

0,75 ~
0,98 0,81

0,65 ~
0,92 0,50

0,21 ~
0,79 0,40

0,26 ~
0,55

Especificidade
0,87

0,72 ~
0,96 0,91

0,76 ~
0,98 0,91

0,81 ~
0,97 1,00

0,85 ~
1,00

Prevalência
real 0,46

0,34 ~
0,58 0,53

0,41 ~
0,65 0,17

0,09 ~
0,28 0,69

0,56 ~
0,79

Prevalência
estimada 0,49

0,36 ~
0,61 0,47

0,35 ~
0,59 0,16

0,08 ~
0,26 0,27

0,17 ~
0,39

Valor preditivo
positivo 0,85

0,69 ~
0,95 0,91

0,76 ~
0,98 0,55

0,23 ~
0,83 1,00

0,82 ~
1,00

Valor preditivo
negativo 0,92

0,78 ~
0,98 0,81

0,65 ~
0,92 0,90

0,79 ~
0,96 0,43

0,29 ~
0,58

Acurácia
0,89

0,79 ~
0,95 0,86

0,75 ~
0.93 0,84

0,74 ~
0,92 0,59

0,46 ~
0,70

Youden
0,77

0,47 ~
0,94 0,72

0,40 ~
0,90 0,41

0,02 ~
0,76 0,39

0,10 ~
0,55

Índice Kappa
0,77*

0,622 ~
0,92 0,72*

0,553 ~
0,878 0,43**

0,146 ~
0,71 0,29***

0,126 ~
0,457

LR +
6,888

3,606 ~
29,887 8,919

3,610  ~
Inf 5,800

2,109 ~
27,308 Inf

3,017 ~
Inf

LR -
0,108

0,002 ~
0,245 0,208

0,079  ~
0,361 0,547

0,233 ~
0,850 0,604

0,465 ~
0,767

Concordância Substancial Substancial Moderada Razoável
Legenda: * = p valor <0,001; ** = p valor 0,048 ; *** = p valor 0,161; LR + = Likelihood Ratio positivo; 
LR - = Likelihood Ratio negativo. Fonte: próprio autor.
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Após agrupar os resultados dos grupos A e B, a prevalência aproxima-se de

50% (prevalência real 0,48 com IC 95% 0,36 a 0,61), alcançando o objetivo de ter

um grupo geral mais homogêneo. Portanto, as 70 percussões da veia cefálica em

antebraço, abrangendo toda a amostra, resultaram em uma sensibilidade de 0,91 (IC

95% 0,75 a 0,98), especificidade de 0,87 (IC 95% 0,72 a 0,96), um valor preditivo

positivo de 0,85 (IC 95% 0,69 a 0,95) e o valor preditivo negativo de 0,92 (IC 95%

0,78 a 0,98), com uma acurácia de 0,89 (IC 95% 0,79 a 0,95) e um índice Kappa de

0,77 (IC 95% 0,62 a 0,92; p valor < 0,001 para Z teste onde H0 é kappa = ou < 0,21),

demonstrando concordância substancial entre os métodos. Nesta análise combinada

de veia cefálica em antebraço dos Grupos A e B o LR positivo para percussão em

adequação ao ultrassom duplex venoso do segmento foi de  6,89 (IC 95% 3,61 a

29,89 computado via BCa bootstrapping). Já o LR negativo foi 0,19 (IC 95% 0,002 a

0,245 computado via BCa bootstrapping). 

 

Gráfico 10. Valor preditivo negativo da percussão em identificar segmento venoso
adequado à ultrassonografia duplex venosa.

Legenda: VCAND – veia cefálica antebraço não dialíticos (grupo B); VCBND – veia cefálica em braço
não dialíticos;  VBAND – veia basílica antebraço não dialíticos;  VBBND – veia basílica braço não
dialíticos;  TSVND –  todos  segmentos  venosos (agrupados)  não  dialíticos;  VCAD –  veia  cefálica
antebraço dialíticos (grupo A); VCBD – veia cefálica braço dialíticos; VBAD – veia basílica antebraço
dialíticos;  VBBD –  veia  basílica  braço  dialíticos;  TSVD –  todos  segmentos  venosos (agrupados)
dialíticos; TSVTP – todos segmentos venosos (agrupados) todos pacientes (grupo A e B).
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Gráfico 11. Acurácia da percussão em identificar segmento venoso adequado à
ultrassonografia duplex venosa.

Legenda: VCAND – veia cefálica antebraço não dialíticos (grupo B); VCBND – veia cefálica em braço
não dialíticos;  VBAND – veia basílica antebraço não dialíticos;  VBBND – veia basílica braço não
dialíticos;  TSVND –  todos  segmentos  venosos (agrupados)  não  dialíticos;  VCAD –  veia  cefálica
antebraço dialíticos (grupo A); VCBD – veia cefálica braço dialíticos; VBAD – veia basílica antebraço
dialíticos;  VBBD –  veia  basílica  braço  dialíticos;  TSVD –  todos  segmentos  venosos (agrupados)
dialíticos; TSVTP – todos segmentos venosos (agrupados) todos pacientes (grupo A e B). 
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5 DISCUSSÃO

Previamente descrito e protocolado, o exame físico venoso superficial antes

de uma punção venosa periférica, ou da confecção de uma fístula arteriovenosa não

inclui  a  percussão  como  método  diagnóstico  (Sociedade  Brasileira  de  Patologia

Clínica  /  Medicina  Laboratorial,  2005;  Vascular  Access  Work  Group,  2006).

Comparando  com  os  resultados  encontrados,  principalmente  em  relação  a  veia

cefálica (veia preferencial  tanto na punção periférica como na confecção de uma

fístula arteriovenosa), podemos inferir  que a inclusão desta manobra poderia trazer

importante informação, com grau de concordância substancial a quase perfeito, com

uma adequação do segmento venoso identificada ao ultrassom duplex. Os critérios

utilizados  ao  ultrassom  duplex  são  os  mesmos  que  em  trabalhos  prévios

demonstraram aumentar significativamente a taxa de sucesso em uma confecção de

fístula arteriovenosa ou a taxa de sucesso numa punção venosa periférica (Silva et

al., 1998; Kerforne et al., 2012; Kordzadeh et al., 2015).

Antes da acurácia diagnóstica, é importante analisar a precisão de um teste

diagnóstico. Uma das formas de medir a precisão do teste é o índice kappa. Este

traduz a concordância no resultado acima da chance entre dois executores diversos

do mesmo teste, independentemente se o resultado com o qual concordam traduz

um diagnóstico correto ou não (Simel & Rennie, 2009). Nos resultados deste estudo

foi  observado que o  índice  kappa demonstrou significância  estatística  (p  valor  <

0,05) para a presença de correlação razoável ou melhor em todos segmentos de

veia  cefálica  (dialíticos ou não)  para  adequação do segmento  à  ultrassonografia

duplex venosa.

Comparando os resultados encontrados com estudos prévios, em situações

clínicas  diversas  já  que  não  há  descrição  semelhante  na  literatura  sobre  a

capacidade da percussão venosa de diagnosticar um segmento venoso superficial

de membros superiores adequado para punção venosa ou para confecção de fístula

arteriovenosa, identificamos índices inferiores mesmo em técnicas de exame físico

mais usuais como a ausculta pulmonar. Em estudo sobre a capacidade da história

clínica  e  do  exame  físico  de  diagnosticar  doença  pulmonar  obstrutiva  crônica

(DPOC)  moderada,  92  pacientes  que  referiram história  de  tabagismo  ou  DPOC

foram examinados por 4 internistas diferentes (Badgett et al., 1993). Doze sinais do

exame  físico  foram  avaliados.  Um  questionário  com  perguntas  sobre  sintomas
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pulmonares foi preenchido e um teste espirométrico foi realizado. Como resultado,

observaram que história prévia de DPOC e tabagismo de 70 anos/maço ou mais

foram os dados da história clínica com significância estatística para diagnóstico de

DPOC moderado,  com uma sensibilidade  de  40% e  especificidade  de  98%.  Ao

adicionar os sinais do exame físico pesquisados, redução de murmúrios à ausculta

foi o único achado ao exame físico que adicionou melhora à sensibilidade (67%),

mantendo  a  especificidade  (98%)  quando  combinado  com  os  dados  da  história

clínica  supracitados.  O  fato  interessante  que  este  estudo  reportou  foi  o  kappa

interobservadores da ausculta pulmonar de 0,47 (moderado), mesmo com o estudo

tendo sido realizado com 4 internistas treinados  (Badgett  et  al.,  1993).  Gjorup e

colaboradores encontraram um kappa interobservadores de apenas 0,16 quando a

ausculta pulmonar foi realizada por executores não treinados (Gjqrup et al., 1984).

Já Mulrow e colaboradores, estudando 4 executores não treinados em comparação

com  executor  treinado,  identificaram  calores  de  kappa  interobservadores  para

ausculta de murmúrios de 0,23 a 0,43 (Mulrow et al., 1986). 

Confrontando tais valores de kappa interobservador da ausculta pulmonar em

pacientes  com  DPOC,  parte  bem  estabelecida  na  literatura  médica  clássica  do

exame físico pulmonar, com os identificados entre examinador experiente (cirurgião

vascular)  e  examinador  não  experiente  (aluno  do  4  ano  de  medicina  com

treinamento  inferior  a  1  hora  na  execução  da  manobra),  na  percussão  venosa

superficial  em  membros  superiores,  observamos  uma  reprodutibilidade  muito

superior  desta  manobra  não  comumente  incluída  na  propedêutica  venosa  dos

membros  superiores.  O  índice  kappa,  apresentou  índice  global  para  todos

segmentos  venoso  de  0,74.  Separadamente  a  análise  da  concordância  entre

observadores da veia cefálica como um todo demonstrou um índice kappa de 0,83 e

a da veia basílica de 0,63.

Em  situação  clínica  totalmente  diversa,  Quail  e  colaboradores  (2014),

estudaram  uma  manobra  semiológica  clássica,  a  palpação  de  pulsos  arteriais

periféricos em membros de vítimas de trauma penetrante em uma população militar.

O sinal  clínico  de  ausência  de  pulso  em vítimas  de  trauma em extremidades  é

classicamente  descrito  em livros  textos  como um sinal  de  lesão  vascular  maior

(Kauvar  & Kraiss,  2014).  Neste estudo,  119 pacientes com lesão penetrante em

membro se  apresentaram sem pulso  e  42 pacientes  (35%)  foram submetidos a

angiotomografia  (83%) ou angiografia  por  cateter  (17%) com resultados normais
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(Quail  et al.,  2014).  Se considerarmos este sinal  clínico maior de lesão vascular

(ausência de pulsos em vítimas de trauma penetrante de membro) como um método

diagnóstico de lesão vascular, observamos 35% de falsos positivos, ou seja, uma

especificidade de 65% apenas (Quail  et al., 2014), para um sinal clínico que livros

textos usam para indicar abordagem cirúrgica (Kauvar & Kraiss, 2014). Comparando

com os resultados obtidos para a percussão venosa nos contextos estudados neste

trabalho,  observamos especificidade melhor  da  percussão,  especialmente  para a

veia cefálica, ao indicar uma intervenção (punção periférica ou confecção de fístula

arteriovenosa) no sítio que apresenta a percussão positiva.

Outro sinal classicamente descrito no exame físico cardiovascular, a ausculta

na topografia das artérias carótidas a procura de sopros, apresenta resultados não

tão  confiáveis  (Cournot  et  al.,  2007).  Um Coorte  prospectivo  chamado EVADEC

(Evaluation du Dépistage de la Coronaropathie), com recrutamento inicial de 2977

pacientes  sem  história  de  doenças  cardiovasculares,  sintomas  neurológicos,

coronarianos ou nos membros, avaliou pacientes com exame físico tradicional nas

carótidas e membros, assim como ultrassonografia nas femorais e carótidas. Neste,

não  foi  possível  demonstrar  que  a  ausculta  de  sopro  carotídeo  aumentava

significativamente a chance da presença de estenose carotídea, placa em carótidas

ou espessamento médio intimal,  mais  uma vez demonstrando que manobras do

exame  físico  tradicionais  podem  não  possuir  acurácia  diagnóstica  adequada

(Cournot et al., 2007).

Outra situação que apresenta manobras do exame físico menos usuais com

resultados diagnósticos superiores a outras manobras clássicas é a pesquisa de

insuficiência  cardíaca  descompensada.  A  mera  inspeção  de  uma  veia  jugular

dilatada  em  repouso  ou  que  aumenta  no  teste  abdomino  jugular  apresentou

resultados de sensibilidade (81%), especificidade  (80%) e acurácia (81%) para uma

pressão  de  encunhamento  capilar  pulmonar  maior  ou  igual  a  18  mmHg

(descompensação da insuficiência cardíaca), em conjunto, melhores que a ausculta

de  crepitações  ou  de  uma  terceira  bulha  em  52  pacientes  submetidos  a

cateterização de câmaras cardíacas direitas (Butman et al., 1993).

Ao analisar de forma estruturada e sistemática a sensibilidade, especificidade

e acurácia diagnóstica de um sinal  clínico,  procura-se primordialmente identificar

possíveis formas de auxiliar o diagnóstico de condições clínicas de uma maneira

mais simples e barata. Do ponto de vista de saúde pública isto pode ter um impacto
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real. 

A análise detalhada de sinal clínico quanto a sua capacidade diagnóstica já

teve aplicabilidade para outras situações de prática assistencial em saúde como no

exemplo que segue. A pneumonia adquirida na comunidade é uma das principais

causas de mortalidade em crianças e, é responsável por cerca de 156 milhões de

casos por ano no mundo em crianças menores que 5 anos, com 20 milhões de

internações e até 2 milhões de mortes ao ano (Rudan et al., 2008). Mais prevalente

em países subdesenvolvidos, a pneumonia adquirida na comunidade se tornou a

principal causa de morte até os 5 anos a nível mundial (Rudan et al., 2008). Cerca

de 95% dos casos ocorrem em países subdesenvolvidos  (WHO, 1991).  A rápida

instituição  do  tratamento  com  antibióticos  relaciona-se  com  melhor  prognóstico

(WHO, 1991).  Muitas  vezes em países subdesenvolvidos e em zonas rurais,  há

escassez  de  pessoal  treinado  e  métodos  diagnósticos  complementares  para

confirmar o diagnóstico e instituir o pronto tratamento, comprometendo o prognóstico

destas crianças (WHO, 1991).

Em 1982, Leventhal estudou 136 crianças de 3 meses a 15 anos, em um

período de 6 meses, em um serviço de emergência americano. Percebendo a alta

frequência  com que  se  solicitavam raios-X  de  tórax  em crianças  febris  ou  com

sintomas  respiratórios,  sem  critérios  clínicos  específicos  para  indicar  tal

investigação, este autor coletou prospectivamente dados de 29 sinais e sintomas e

resultados  de  raio-X  de  tórax  (Leventhal,  1982).  Pneumonia  foi  definida  pelos

resultados de raio-X, ocorrendo em 19% dos pacientes incluídos. Dos sintomas e

sinais analisados, taquipneia foi o melhor preditor de pneumonia diagnosticada pelo

raio-X.  Neste  estudo  apresentou  especificidade  de  93%  para  pneumonia  e

sensibilidade  de  67%.  Taquipneia  combinou  o  maior  valor  preditivo  positivo

(obviamente dependente da prevalência de pneumonia na população estudada) com

a  menor  taxa  de  casos  não  detectados  de  pneumonia.  Combinando  dispneia,

taquipneia,  estertores  e  redução  de  murmúrios,  nenhum  paciente  que  não

apresentou nenhum destes sinais e sintomas apresentou pneumonia ao raio-X. Tal

estudo calculou  que,  se,  pelo menos,  um destes sinais  e  sintomas supracitados

fossem usados como critérios para solicitação de raio-X em pacientes com suspeita

de  pneumonia,  haveria  uma  redução  de  30%  nas  solicitações,  sem  deixar  de

contemplar  nenhum  paciente  com  pneumonia  de  fato.  Destacou-se  ainda  neste

estudo que os sinais e sintomas tidos como clássicos de pneumonia (febre, tosse e
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estertores) não apresentaram a mesma performance diagnóstica (Leventhal, 1982).

Em 1991, baseado nos estudos iniciais de Leventhal  (1982), a Organização

Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu critérios diagnósticos de pneumonia baseado

em sinais clínicos, para pessoal com pouco treinamento, a ser utilizado em zonas

rurais  (WHO, 1991). Mais de 20 anos após a implementação desta estratégia de

diagnóstico baseada em estudo sobre a acurácia diagnóstica de sinais e sintomas

clínicos  no  diagnostico  de  pneumonia  em  crianças  até  5  anos,  uma  revisão

sistemática  e  metanálise  identificou  975  artigos,  selecionando  e  combinando  a

análise de 3584 pacientes, e chegou a conclusão de que a presença ou ausência de

taquipneia e retração subcostal  podem ser usadas no diagnóstico de pneumonia

(Domecq et al., 2012). 

Convém lembrar que esta estratégia de saúde pública, hoje estabelecida por

revisão  sistemática  e  metanálise,  iniciou  por  estudo  da  acurácia  diagnóstica  de

sinais e sintomas clínicos em grupo e situação clínica específica  (Domecq  et al.,

2012). Neste, a sensibilidade da taquipneia foi de 67% e a especificidade de 93%

(Leventhal,  1982).  No  estudo  realizado  nesta  dissertação,  a  veia  cefálica  no

antebraço chegou a apresentar sensibilidade de 100% e especificidade de 96% em

grupo de renais dialíticos para critérios adequados à ultrassonografia para punção

venosa ou confecção de fístula arteriovenosa. Combinando dialíticos e não dialíticos

observamos ainda sensibilidade próxima de 90% e especificidade de pelo menos

80% para segmento venoso adequado para punção venosa ou confecção de fístula

arteriovenosa à ultrassonografia. 

A adoção e inclusão da percussão venosa como método de exame físico da

perviedade  e  adequação  de  veias  superficiais  dos  membros  superiores  tem

potencial para redução de custos com ultrassom duplex pré operatório na confecção

de fístula arteriovenosa. A associação deste sinal clínico na avaliação de possíveis

sítios de punção venosa pode auxiliar também a assistência de pacientes de difícil

punção tanto em locais remotos onde não há acesso de dispositivos auxiliares como

ultrassom ou fleboscópios como em situações de emergência onde não há tempo

hábil para trazer tais dispositivos.

Os  custos  relativos  a  realização  da  punção  periférica  guiada  por

ultrassonografia,  além  dos  aspectos  logísticos,  já  foram  estudados  e  não  são

desprezíveis  (Gosselin  et al.,  2017),  especialmente se considerado que cerca de

15% dos acessos venosos periféricos em média são considerados difíceis (Loon et
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al., 2016). Extrapolando taxas anuais de acessos venosos na França (25 milhões de

punções anuais)  (Société Française D’hygiène Hospitalière, 2005; Vascular Access

Work  Group,  2006;  Sebbane  et  al.,  2013),  país  com  cerca  de  66  milhões  de

habitantes (Beaumel & Bellamy, 2017), para o Brasil, país com cerca de 200 milhões

de habitantes (IBGE, 2011), poderíamos esperar até 75 milhões de punções anuais

com cerca de 11 milhões de punções difíceis por ano, demonstrando a magnitude do

ato de realizar uma punção venosa periférica na prática assistencial em saúde.

 Em  estudo  de  custo  efetividade  da  implementação  de  um  time  de

enfermeiros de punção venosa periférica guiada por ultrassom em hospital escola

regional do Canadá, foi demonstrado além da queda no custo quando comparado à

punção guiada realizada por especialistas médicos, um crescimento no número de

punções guiadas por ultrassom (Gosselin  et al., 2017). Tal estudo estimou o custo

humano  de  uma  punção  periférica  guiada  por  ultrassom  em  150,25  dólares

canadenses, enquanto o custo humano relacionado a uma punção venosa periférica

tradicional foi estimado em 3,45 dólares canadenses. Um aumento de custo de mais

de 40 vezes. 

Em uma escala de 11 pontos de dor (Numeric Rating Scale - NRS scale),

pacientes com sucesso na primeira punção referiram uma mediana de 3 pontos,

enquanto os pacientes que tiveram insucesso na primeira tentativa reportaram uma

mediana de 6 pontos, havendo significância estatística (p < 0,001) na associação

entre falha na primeira punção e aumento nos escores de dor (Loon et al., 2016). 

Considerando que o procedimento da punção venosa periférica é comum,

sujeito a dificuldades que geram múltiplas tentativas, e que estas múltiplas tentativas

resultam  em  maior  dor  e  morbidade  aos  pacientes  envolvidos  é  lícito  tentar

identificar os pacientes com provável punção venosa periférica difícil e, pelos custos

e  logística  envolvidos,  direcionar  estes  apenas  para  métodos  auxiliares  como a

punção guiada por ultrassom.

O  sucesso  na  punção  venosa  periférica  pode  ser  influenciado  por  vários

fatores  como  a  presença  de  veias  visíveis  ou  palpáveis,  condições  clínicas

associadas  como  diabetes  mellitus,  anemia  falciforme,  obesidade,  grau  de

treinamento de quem executa a punção, presença de queimaduras, uso de drogas

injetáveis, desidratação, sexo e idade (Lapostolle et al., 2007; Walsh, 2008; Sebbane

et al., 2013; Loon et al., 2016).

O grau de influência destes fatores relatados, que não incluem a positividade
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ou não à percussão venosa,  foi  pouco estudado  (Lapostolle  et  al.,  2007).  Até o

momento,  foi  possível  identificar  2  estudos,  relatados a  seguir,  de  preditores  de

sucesso (escalas) para punção venosa periférica com intuito de estratificar pacientes

de forma mais seletiva para o uso de tecnologias associadas como a punção guiada

por ultrassom ou o uso de fleboscópios.

Em 2014, Torre-Montero e colaboradores publicou estudo realizado com 56

pacientes oncológicos e 52 pacientes controles onde as mensurações dos calibres

venosos  superficiais  ao  ultrassom  foram  cruzadas  com  a  pontuação  que  3

observadores especialistas realizaram baseados em três parâmetros  (número de

pontos  de  punções  observáveis,  melhor  tamanho  de  cateter  para  canulação  e

facilidade  para  realizar  a  punção  /  risco  de  extravasamento).  Identificou  um

excelente nível de concordância entre os observadores e uma redução no diâmetro

venoso proporcional a pontuação obtida na escala (Venous International Assessment

-  VIA scale)  (De la Torre-Montero et al.,  2014). Como problema na aplicabilidade

externa em outras situações clínicas que não os pacientes oncológicos, observamos

que  os  parâmetros  de  pontuação  são  bastante  baseados  nas  performances

anteriores de punções (número de pontos de punções observáveis, facilidade para

realizar  a  punção  /  risco  de  extravasamento)  e  pouco  baseados  em avaliações

diretamente  ligadas  ao  exame  físico  de  qualquer  paciente.  Tal  fato  sugere  que

talvez,  fora  do  grupo  oncológico  onde  as  múltiplas  punções  são  comuns,  a

aplicabilidade da escala como preditor de insucesso na punção venosa periférica

possa não apresentar a mesma performance.

Já  em 2016,  uma escala  denominada A-DIVA (Adult  Difficult  Intra  Venous

Access scale) foi desenvolvida baseada em um amplo Coorte de 1063 pacientes

cirúrgicos puncionados por anestesistas e enfermeiras anestesistas certificados e

experientes (Loon et al., 2016). Este estudo prospectivo foi conduzido ao longo de 1

ano (de janeiro de 2014 a janeiro de 2015), e pacientes cirúrgicos com mais de 18

anos,  independente  dos  antecedentes  ou  da  cirurgia  que  iam  realizar  eram

convidados a participar. Como o modelo de construção da escala foi uma análise

logística  multivariada  dos  fatores  de  risco  para  insucesso  na  primeira  punção

(endpoint  primário),  a  escala  foi  construída  utilizando  os  fatores  de  risco  que

demonstraram significância  estatística  nesta  análise  multivariada.  Um modelo  de

regressão logístico foi criado baseado nos fatores com significância e o coeficiente β

de cada preditor determinou seu peso na escala dividindo o mesmo coeficiente pelo
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menor coeficiente dos preditores e multiplicando por 2. Desta forma, a escala obteve

preditores de risco com peso baseado na regressão logística multivariada para o

risco de insucesso na primeira punção neste Coorte (Loon et al., 2016). 

Na  escala  A-DIVA os  5  fatores  identificados  de  uma  lista  de  24  sinais,

sintomas ou antecedentes foram a presença de veias palpáveis, a presença de veias

visíveis, histórico de dificuldade de acesso, cirurgia não planejada e diâmetro venoso

estimado menor que 2,0 mm (mensuração realizada com uma régua)  (Loon  et al.,

2016). Pacientes foram classificados em baixo risco, médio risco e alto risco para

insucesso, com uma sensibilidade de 40% e especificidade de 93% para insucesso

na primeira punção no grupo de alto risco (Loon et al., 2016). Raciocinando de forma

inversa, o grupo de baixo risco de insucesso apresenta sensibilidade de 85% para

sucesso na  primeira  punção  e  especificidade  de  80% para  sucesso na primeira

punção (Loon et al., 2016). 

Apesar  de  utilizar  um grande Coorte,  com bases estatísticas  sólidas  para

confecção  da  escala,  a  escala  A-DIVA também  focou  em  uma  situação  clínica

específica  (pacientes  cirúrgicos),  analisando  todos  os  fatores  de  risco  para

insucesso quando a punção é realizada por indivíduos com certificada experiência

(anestesistas e enfermeiras anestesistas). Resta a dúvida se, com profissionais com

menos experiência, em locais diferentes do centro cirúrgico (como na emergência

pré hospitalar ou áreas rurais) esta escala apresentaria resultados de predição de

insucesso  na  primeira  punção  similares.  A  percussão  venosa  também  não  foi

verificada  e  portanto  não  há  dados  sobre  o  que  sua  inclusão  traria  à  escala.

Confrontando os  achados de sensibilidade e  especificidade para  punção venosa

difícil  encontrados nesta  escala com os identificados neste estudo da percussão

venosa,  é  possível  identificar  que  este  único  sinal  apresenta  performance

diagnóstica similar à escala.

Muitos segmentos venosos podem ser utilizados para o acesso a corrente

sanguínea. A escolha depende de uma série de fatores,  dos quais destacam-se:

circunstâncias clínicas, duração esperada do tratamento e estado das extremidades

(Société  Française  D’hygiène  Hospitalière,  2005;  Vascular  Access  Work  Group,

2006; Covenant Health., 2015; Queensland public health System., 2015). De modo

geral, os locais mais distais devem ser os primeiros e o membro superior é preferível

ao  inferior  devido  ao  risco  aumentado  de  trombose  e  tromboflebite.  A  fossa

antecubital costuma ser evitada pela chance aumentada de deslocamento e dobra
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do cateter, assim como a proximidade de estruturas nervosas e artérias, exceto em

situações de trauma, onde as veias maiores desse local  são prioridade  (Société

Française  D’hygiène  Hospitalière,  2005;  Vascular  Access  Work  Group,  2006;

Covenant Health., 2015; Queensland public health System., 2015). De modo geral,

dá  se  preferência  a  veias  dorsais  do  antebraço  caso  haja  inserção  do  cateter

eletivamente e da fossa antecubital em situações de emergência (Société Française

D’hygiène Hospitalière, 2005; Vascular Access Work Group, 2006; Covenant Health.,

2015;  Queensland  public  health  System.,  2015).  Anatomicamente,  a  veia  mais

acessível e superficial na face dorso lateral do antebraço é a veia cefálica, assim

como na prega antecubital (junto com a curta veia intermédia que conecta a cefálica

a basílica, mais profunda e medial) (Moore et al., 2010; Mikuni et al., 2013). Já a veia

basílica,  especialmente  no  braço,  apesar  de  preservada  mesmo  em

toxicodependentes,  localiza-se  debaixo  da  fáscia  profunda  nos  dois  terços

superiores do braço e está nas proximidades dos nervos mediano e ulnar, podendo

resultar em lesões nervosas ao avançar a agulha às cegas (não sendo portanto uma

boa  opção  para  punção  às  cegas)  (Sandhu  &  Sidhu,  2004).  Anatomicamente,

portanto,  a  veia  cefálica  é  preferencial  para  punções  venosas  periféricas.  Foi

exatamente  nesta,  que  se  identificou  a  melhor  concordância  diagnóstica  da

percussão com a ultrassonografia.

A escassez ou ausência de veias visíveis ou palpáveis é fator de risco para

insucesso na punção venosa periférica e acesso venoso difícil (Sebbane et al., 2013;

Loon  et  al.,  2016).  Isto  reforça  a  importância  de  considerar  o  acréscimo  da

percussão venosa ao exame físico e estudar seu benefício nos casos mais difíceis

para as técnicas tradicionais de inspeção e palpação.

Os  melhores  resultados  desse  estudo  em  termos  de  concordância

interobservador, sensibilidade, especificidade e acurácia como método diagnóstico

foram para uma veia que costuma ser uma das mais utilizadas nos acessos no

antebraço (cefálica). No braço, a percussão venosa apresentou boa correlação com

o US e  os  motivos  que justificam o maior  perigo  da punção às  cegas,  como a

punção arterial e as lesões venosas, estão mais relacionados a veia basílica.

Considerando  as  fístulas  arteriovenosas,  o  local  de  primeira  escolha  dos

cirurgiões é o punho, realizando anastomose entre a artéria radial e a veia cefálica

(Vascular Access Work Group, 2006; Huber, 2014). Descrita por Brescia e Cimino

em 1962  (Cimino & Brescia,  1962),  A FAV radio-cefálica é a que apresenta boa
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durabilidade e menor risco de complicações  (Vascular Access Work Group, 2006;

Huber, 2014). Mais uma vez, a veia cefálica, para a qual a melhor concordância com

a US foi observada, exatamente no antebraço e no grupo de dialíticos, é o vaso mais

utilizado.

A percussão  venosa  como  método  de  avaliação  da  perviedade  de  veias

superficiais  dos  membros  superiores  apresentou,  portanto,  resultados  de

concordância  interobservador,  kappa,  melhores  que  outros  sinais  clínicos  mais

utilizados classicamente no exame físico, conforme discutido acima (Badgett  et al.,

1993;  Cournot  et al.,  2007; Quail  et al.,  2014).  Sua sensibilidade, especificidade,

acurácia e concordância kappa com os resultados do ultrassom duplex venoso dos

membros superiores se mostraram até superiores nesta amostra  que outro sinal

clínico (taquipneia para diagnóstico de pneumonia) que eventualmente foi aceito e

protocolado  para  substituição  de  exame  complementar  (raio-X)  (WHO,  1991;

Domecq  et  al.,  2012).  A  percussão  venosa,  principalmente  da  veia  cefálica,

apresenta potencial  diagnóstico de perviedade dos segmentos venosos, podendo

auxiliar na localização anatômica e avaliação da qualidade, tanto do sítio de punção

venosa periférica em membros superiores, como na escolha da veia a ser utilizada

para confecção de fístula arteriovenosa em pacientes dialíticos. A implementação

rotineira da percussão venosa na avaliação dos segmentos venosos superficiais dos

membros superiores nas situações clínicas descritas acima pode apresentar impacto

logístico e econômico na assistência em saúde.
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6 CONCLUSÃO

A  percussão venosa tem alto valor preditivo positivo e alta especificidade,

quando comparada  a  US,  na  avaliação da  perviedade e  adequação  do sistema

venoso superficial de membros superiores, especialmente para checar a perviedade

e adequação da veia cefálica.

A avaliação interobservador da percussão venosa dos membros superiores

tem concordância substancial ao avaliar a veia basílica e excelente (quase perfeita)

ao avaliar a veia cefálica.

A percussão  venosa  em  pacientes  em  pré  operatório  para  confecção  de

fístula arteriovenosa (dialíticos) tem alto valor preditivo positivo, alta especificidade e

alta acurácia, quando comparada a US, na avaliação da perviedade e adequação do

sistema venoso superficial  de membros superiores,  especialmente para checar a

perviedade e adequação da veia cefálica.

A percussão  venosa  em pessoas  não  dialíticas,  sem queixas  prévias  em

relação  aos  membros  superiores,  também  tem  alto  valor  preditivo  positivo,  alta

especificidade e alta acurácia, quando comparada a US, na avaliação da perviedade

e adequação do sistema venoso superficial de membros superiores, especialmente

para checar a perviedade e adequação da veia cefálica.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Esclarecimentos

Este é um convite para você participar da pesquisa Percussão venosa como

sinal  de  perviedade  e  localização  anatômica  de  veias  superficiais  em membros

superiores que será desenvolvida pela pesquisadora Aline Naiara Azevedo da Silva,

acadêmica do quarto ano do curso de graduação em Medicina da Universidade do

Estado do  Rio  Grande  do Norte  –  UERN,  e  pelo  pesquisador  Prof.  Esp.  Pedro

Coelho Nogueira Diógenes que segue as recomendações da resolução 466/12 do

Conselho Nacional de Saúde e suas complementares.

Sua  participação  é  voluntária,  o  que  significa  que  você  poderá  desistir  a

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum

prejuízo ou penalidade.

Essa pesquisa procura avaliar se a percussão das veias dos braços é capaz

de  diagnosticar  tromboses  e  estenoses,  estreitamentos  desses  vasos,  situações

que, dentre outras complicações, podem dificultar a realização de punção das veias

e possível  comprometimento de uma fístula arteriovenosa,  acesso vascular,  para

hemodiálise.  

Caso  decida  aceitar  o  convite,  você  será  submetido(a)  aos  seguintes

procedimentos:  percussão  das  veias  superficiais  dos  braços  e  realização  de

ultrassonografia  com  doppler  em  pelo  menos  um  dos  braços.  O  exame  será

realizado pelo mesmo examinador em todos os pesquisados.

Consideram-se  os  riscos  desta  pesquisa  para  o  participante  como  sendo

mínimos e referem-se ao constrangimento por exposição de informações pessoais,

na  realização  do  questionário,  o  surgimento  de  hematomas,  principalmente  em

idosos, devido ao garroteamento para dilatar as veias, o que será evitado diminuindo

a duração do exame.

Os  benefícios  para  o  participante  referem-se  ao  diagnóstico  de  possíveis

alterações, estenoses e/ou tromboses em veias superficiais de membros superiores,
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orientações  sobre  estes  achados,  bem como  o  encaminhamento  para  unidades

específicas de tratamento, caso seja necessário.

Todas  as  informações  obtidas  serão  sigilosas  e  seu  nome  não  será

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa,

você será ressarcido, caso solicite.

Em  qualquer  momento,  se  você  sofrer  algum  dano  comprovadamente

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização.

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a

respeito desta pesquisa poderá perguntar diretamente para um dos pesquisadores

por  telefone  (85)  88302366  (Prof.  Pedro  Diógenes)  /  96658476  (Aline)  ou

pessoalmente no prédio da Faculdade de Ciências da Saúde – FACS, rua Atirador

Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto, FACS, CEP: 59607-360, Mossoró-RN,

próximo ao Hospital Regional Tarcísio Maia ou pelo telefone (84) 3315 2248 e (85)

88302366.

Dúvidas a respeito  da  ética dessa pesquisa  poderão ser  questionadas ao

Comitê de Ética em Pesquisa da UERN no endereço Rua Atirador Miguel Antônio da

Silva Neto, s/n, Aeroporto, FACS, 2º andar, CEP 59.607-360, Mossoró-RN ou pelo

telefone 3318-2596.

Consentimento Livre e Esclarecido

Estamos  de  acordo  com  a  participação  no  estudo  descrito  acima.  Fomos

devidamente esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos

quais  seremos  submetidos  e  dos  possíveis  riscos  que  possam  advir  de  tal

participação.  Foram-nos  garantidos  esclarecimentos  que  venhamos  a  solicitar

durante o curso da pesquisa e o direito de desistir  da participação em qualquer

momento, sem que nossa desistência implique em qualquer prejuízo a nossa pessoa

ou de nossa família. A nossa participação na pesquisa não implicará em custos ou

prejuízos adicionais, sejam esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social,

psicológico ou moral. Autorizamos assim a publicação dos dados da pesquisa a qual

nos garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes a nossa identificação.
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__________________,  ____ de __________ de _______
   Local

Participante da pesquisa ou responsável legal:

____________________________      ________________________________   
                   Nome                                                       Assinatura 

Pesquisador responsável:

____________________________      _____________________________       
Nome Assinatura

Endereço do Pesquisador: Rua Atirador Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto,

FACS, CEP: 59607-360, Mossoró-RN, próximo ao Hospital Regional Tarcísio Maia

ou pelo telefone (84) 3315 2248 e (85) 88302366.

Comitê  de  ética  e  Pesquisa  -  Rua  Atirador  Miguel  Antônio  da  Silva  Neto,  s/n,

Aeroporto, FACS, 2º andar, CEP 59.607-360, Mossoró-RN; tel: (84) 3318-2596.

]
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
.
.
.Registro:______

.Nome:__________________________________________  Sexo:___

Cor:________

.Data de Nascimento: ___/___/_____ 

Idade:_______________

.Naturalidade:_____________________ 

Telefone:__________________

.Peso:_______. Altura:_______. IMC: _________

.

.Doença  crônica:  (    )  Sim   (    )  Não;  Qual?

_________________________________  

.Diabetes Mellitus (   ) Sim  (   ) Não;

.Hipertensão arterial sistêmica: (    )  Sim   (    ) Não

.Vasculopatia:  (    )  Sim  (    )  Não;  Qual?

_____________________________________

.Uso de drogas injetáveis (   ) Sim    (    ) Não

.Histórico de punções venosas (   ) Sim  (   ) Não; quantas? _________

.Doença que afeta direta ou indiretamente os membros superiores: (  ) Sim (  )

Não

.Qual membro superior é dominante? (   ) Direito  (    ) Esquerdo

.

.Exame físico:

.

.1. Antebraço:

.1.1 Trajetos venosos visíveis em:

.Basílica:  terço  proximal   (    )  sim (    )  não;   estimativa  visual  de  diâmetro:

__________

.Basílica: terço médio     (    )  sim (    )  não;   estimativa visual  de diâmetro:

__________

.Basílica: terço distal       (    )  sim (   ) não;  estimativa visual de diâmetro:

__________
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.Cefálica:  terço  proximal  (    )  sim (    )  não;   estimativa  visual  de  diâmetro:

__________

.Cefálica:  terço médio    (    )  sim (    )  não;   estimativa visual  de diâmetro:

__________

.Cefálica: terço distal       (    )  sim (   )  não;  estimativa visual de diâmetro:

__________

.1.2 Trajetos venosos visíveis com garrote em:

.Basílica:  terço  proximal   (    )  sim (    )  não;   estimativa  visual  de  diâmetro:

__________

.Basílica: terço médio     (    )  sim (    )  não;   estimativa visual  de diâmetro:

__________

.Basílica: terço distal       (    )  sim (   ) não;  estimativa visual de diâmetro:

__________

.Cefálica:  terço  proximal  (    )  sim (    )  não;   estimativa  visual  de  diâmetro:

__________

.Cefálica:  terço médio    (    )  sim (    )  não;   estimativa visual  de diâmetro:

__________

.Cefálica: terço distal       (    )  sim (   )  não;  estimativa visual de diâmetro:

__________

.2. Braço:

.2.1 Trajetos venosos visíveis em:

.Basílica:  terço  proximal   (    )  sim (    )  não;   estimativa  visual  de  diâmetro:

__________

.Basílica: terço médio     (    )  sim (    )  não;   estimativa visual  de diâmetro:

__________

.Basílica: terço distal       (    )  sim (   ) não;  estimativa visual de diâmetro:

__________

.Cefálica:  terço  proximal  (    )  sim (    )  não;   estimativa  visual  de  diâmetro:

__________

.Cefálica:  terço médio    (    )  sim (    )  não;   estimativa visual  de diâmetro:

__________

.Cefálica: terço distal       (    )  sim (   )  não;  estimativa visual de diâmetro:

__________
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.2.2 Trajetos venosos visíveis com garrote em:

.Basílica:  terço  proximal   (    )  sim (    )  não;   estimativa  visual  de  diâmetro:

__________

.Basílica: terço médio     (    )  sim (    )  não;   estimativa visual  de diâmetro:

__________

.Basílica: terço distal       (    )  sim (   ) não;  estimativa visual de diâmetro:

__________

.Cefálica:  terço  proximal  (    )  sim (    )  não;   estimativa  visual  de  diâmetro:

__________

.Cefálica:  terço médio    (    )  sim (    )  não;   estimativa visual  de diâmetro:

__________

.Cefálica: terço distal       (    )  sim (   )  não;  estimativa visual de diâmetro:

__________

.3 Percussão venosa:

.Basílica, braço:  (   ) Positiva (   ) Negativa

.Basílica, antebraço: (   ) Positiva (   ) Negativa

.Cefálica, braço:  (   ) Positiva (   ) Negativa

.Cefálica, antebraço: (   ) Positiva (   ) Negativa

.

.4  Achados  a

palpação:_______________________________________________

.________________________________________________________________

___

.________________________________________________________________

___

.

.Circulação colateral em MMSS: (   ) Presente  (   ) Ausente

.Circulação colateral em Tórax:  (   ) Presente  (   ) Ausente

.Achados:

__________________________________________________________

.

.5. Ultrassonografia com Doppler Venoso

.5.1 Antebraço:
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.Basílica: diâmetro do terço proximal: __________ 

.Basílica: diâmetro do terço médio: ___________ 

.Basílica: diâmetro do terço distal: ____________ 

.Cefálica: diâmetro do terço proximal__________ 

.Cefálica: diâmetro do terço médio ___________ 

.Cefálica: diâmetro do terço distal ____________ 

.

.Espessamento parietal (    ) Sim    (    ) Não; qual localização?

.Estenose:  (    )  Sim  (    )  Não;  Qual  localização?

_____________________________

.Sinais  de  Flebite:  (    )  Sim  (    )  Não;  Qual  localização?

_______________________

.Sinais  de  Trombose:  (    )  Sim  (    )  Não;  Qual  localização?

_____________________

.

.Artéria  radial:  diâmetro:  _____________________;  Fluxo:

____________________

.

.5.2 Braço:

.Basílica: diâmetro do terço proximal: __________ 

.Basílica: diâmetro do terço medial: ___________ 

.Basílica: diâmetro do terço distal: ____________ 

.Cefálica: diâmetro do terço proximal__________ 

.Cefálica: diâmetro do terço medial ___________ 

.Cefálica: diâmetro do terço distal ____________ 

.

.Espessamento parietal (    ) Sim    (    ) Não; qual localização?

.Estenose:  (    )  Sim  (    )  Não;  Qual  localização?

_____________________________

.Sinais  de  Flebite:  (    )  Sim  (    )  Não;  Qual  localização?

_______________________

.Sinais  de  Trombose:  (    )  Sim  (    )  Não;  Qual  localização?

_____________________

.
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.Artéria radial: diâmetro: _____________________; Fluxo:

____________________
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