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RESUMO
Introdução: O FAST é uma alternativa eficaz do primeiro atendimento a politraumatizados, podendo ser realizado 
na sala de trauma, por médicos não radiologistas, com treinamento prévio. Objetivo: Avaliar a sensibilidade e a 
especificidade do FAST realizado pelos médicos residentes do primeiro ano em cirurgia geral no atendimento 
inicial do paciente com trauma abdominal fechado. Métodos: Estudo prospectivo realizado no Hospital Regional 
Alto Vale no período de maio de 2010 a janeiro de 2011, comparando o resultado do FAST realizado pelo médico 
residente em cirurgia geral com o resultado obtido pelo médico radiologista e com a presença ou não de lesão 
intra-abdominal, confirmada pela tomografia computadorizada ou laudo da cirurgia. Resultados: Foram avaliados 
45 pacientes. A principal causa de trauma abdominal fechado para indicação do exame foi acidente de trânsito. 
Em 11 pacientes foi confirmada alguma lesão intra-abdominal. A principal lesão encontrada foi esplênica (54,5%). 
O exame realizado pelo médico radiologista teve uma sensibilidade de 90,9% e uma especificidade de 96,8% na 
detecção de líquido livre intraperitoneal. Quanto ao exame realizado pelo médico residente, a sensibilidade e a 
especificidade foram de 63,6% e 93,7%, respectivamente. Conclusão: O FAST realizado pelo médico radiologista 
apresentou uma sensibilidade e especificidade semelhantes ao encontrado na literatura, mostrando-se um bom 
método de avaliação inicial do paciente com trauma abdominal fechado em nossa instituição. Porém a sensibilidade 
do exame realizado pelo médico residente em cirurgia geral foi baixa, com um percentual elevado de exames falso-
negativos. 

Palavras-chave: FAST. ATLS. Politraumatizados.

ABSTRACT
Introduction: The FAST is an effective alternative of first attendance to politraumatizados, and may be held in 
trauma room, by doctors, radiologists not with prior training. Goal: Evaluate the sensitivity and specificity of 
the FAST medical residents by first year in general surgery in patient home care with closed abdominal trauma. 
Methods: Prospective study conducted at High Valley Regional Hospital in the period from May 2010 through 
January 2011, comparing the result of FAST performed by doctor resident in general surgery with the result 
obtained by the radiologist and the presence or otherwise of intra-abdominal injury, confirmed by CT scan or 
appraisal report surgery.   Results: Have been assessed 45 patients. The main cause of abdominal trauma closed for 
indication of review was traffic accident. In 11 patients was confirmed some intra-abdominal injury. The primary 
splenic injury found was (54.5%). The examination carried out by the radiologist had a sensitivity of 90.9% and 
a specificity of 96.8% in detection of intraperitoneal free NET. As for the examination carried out by the resident 
physician, the sensitivity and specificity were 63.6% and 93.7%, respectively. Conclusion: The FAST performed 

1 Médico Residente do Programa de Cirurgia Geraldo HRAV.
2 Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Mestre em Cirurgia PUC-Pr, Doutorando em Ciências da 
Saúde PUC-Pr, Presidente da COREME do Hospital Regional Alto Vale (HRAV). 



ISSN -2236-4552
Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, a. 6 (n. 18), p. 39-47, jul./set. 2015.

40

by radiologist presented a sensitivity and specificity similar to that found in the literature, showing a good method 
of initial assessment of the patient with closed abdominal trauma in our institution. However the sensitivity of the 
examination carried out by the general surgery resident physician was low, with a high rate of false-negative tests. 
 

Keywords: FAST. ATLS. Politraumatizados.

1 INTRODUÇÃO 

O trauma abdominal fechado é um acometimento bastante freqüente e apresenta 
dificuldade na avaliação e manejo, uma vez que o exame clínico apresenta baixa sensibilidade 
e especificidade1. A detecção de hemoperitôneo/líquido livre intra-abdominal é um dos 
métodos de avaliação indireta de possíveis lesões intra-abdominais, inicialmente pela punção 
abdominal diagnóstica e, posteriormente, pela lavagem peritoneal diagnóstica, que, apesar da 
eficácia, apresentam inconvenientes por serem invasivos e impossibilitarem a quantificação do 
hemoperitôneo e o estadiamento da lesão, resultando em laparotomias não terapêuticas2. Os 
métodos de imagem prestam utilidade na investigação de lesões intra-abdominais. A tomografia 
computadorizada apresenta alta sensibilidade e especificidade, mas requer exposição a radiação, 
administração de contraste, tem alto custo e demanda tempo para preparação do paciente, não 
sendo indicada para pacientes instáveis3-4. A ultrassonografia apresenta-se como alternativa na 
avaliação inicial destes pacientes, por ser rapidamente acessível e não invasivo, podendo ser 
realizada na sala de emergência, à beira do leito5.

A avaliação ultrassonográfica tem sido usada no mundo inteiro para a detecção 
de hemoperitôneo/líquido livre intra-abdominal de pacientes com trauma abdominal fechado 
no primeiro atendimento6. O termo Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST) 
foi usado pela primeira vez em 1996 e persiste até hoje como acrônimo para avaliação 
ultrassonográfica no trauma abdominal7.

O exame se baseia na detecção de líquido livre intra-abdominal em locais pré-
determinados. Os locais típicos de acúmulo de líquido livre/hemoperitôneo após um trauma 
abdominal fechado são o espaço de Morison (perihepático), fundo de saco de Douglas (pelve) e 
espaço esplenorenal (periesplênico)5. O tempo para realização do exame é importante, porque, 
se existe sangramento intra-abdominal, a probabilidade de óbito aumenta cerca de 1% a cada 3 
minutos de demora para intervenção cirúrgica5.

As indicações para realização do FAST são bem estabelecidas. Pacientes com 
trauma abdominal fechado e hemodinamicamente instáveis (pressão arterial sistólica < 90 mm/
hg, pulso > 120 batimentos por minuto, perfusão tecidual inadequada), devem ser submetidos 
ao FAST e se este mostrar líquido livre intraperitoneal, está indicada a laparotomia.  O paciente 
que se encontra hemodinamicamente estável também deve fazer o exame e tendo o resultado 
normal, deverá permanecer em observação hospitalar. Caso o FAST mostre líquido livre intra-
abdominal, o paciente deverá ser submetido a uma tomografia computadorizada. O exame 
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também deve ser realizado em pacientes com trauma crânio encefálico (TCE), comatosos e 
hipotensos, já que o exame clínico para pesquisa de hipersensibilidade abdominal não é possível 
nesses doentes8.

Diversos estudos têm demonstrado a eficácia do FAST na identificação de 
hemoperitôneo, com sensibilidade variando de 84% a 95% e especificidade de 91% a 100%9,10,11. 
Uma das limitações do exame é a baixa sensibilidade para determinar a origem do hemoperitôneo, 
bem como de identificar lesões de órgãos sólidos intra-abdominais ou de vísceras ocas na 
ausência de líquido livre abdominal12. Apesar da alta especificidade, a sensibilidade do exame 
é insuficiente para prontamente descartar lesão abdominal, sendo recomendada a observação 
do paciente por 12-24 horas, repetição seriada do FAST ou complementação diagnóstica com 
tomografia computadorizada abdominal em pacientes hemodinamicamente estáveis com exame 
inicial negativo13-16.

Por ser o FAST um exame inicial na avaliação do paciente com trauma abdominal, 
juntamente com manobras de ressuscitação e manejo de outras lesões, sua realização pelo 
médico cirurgião tem sido amplamente difundida. Quando comparado aos exames realizados 
por médico radiologista, os resultados têm se mostrado semelhantes em muitos estudos, o que 
mostra a segurança na realização do exame pelo cirurgião17-22. Outros estudos, porém, mostram 
uma baixa sensibilidade do exame realizado pelo médico cirurgião23.

Como os cirurgiões utilizam um método diagnóstico tradicionalmente realizado 
por médicos radiologistas, questiona-se o que constitui um treinamento adequado para um 
desempenho satisfatório na realização do FAST por médicos cirurgiões, não existindo consenso 
sobre o tema24. Em um estudo, utilizou-se um treino mínimo de uma hora teórica e uma hora 
de prática, avaliando prospectivamente os resultados, encontrando sensibilidade de 91% e 
especificidade de 96%25. Em outro estudo desenvolveu-se um treinamento com trinta e duas 
horas, e o grupo de cirurgiões apresentou uma sensibilidade de 83% e uma especificidade de 
99% na realização do FAST7. 

O atendimento inicial ao paciente com trauma abdominal é realizado muitas vezes 
pelo médico residente em cirurgia geral. Estudos têm avaliado a implantação de um protocolo 
de atendimento com a realização do FAST pelo médico residente, mostrando bons resultados, 
inclusive com diminuição da solicitação de exames complementares, como a tomografia 
computadorizada abdominal26-27. 

Este estudo é justificado pela importância do FAST na avaliação inicial do paciente 
com trauma abdominal contuso em uma região onde predomina os acedentes de trânsito.

1.1 OBJETIVO
  
Esta pesquisa avaliará a sensibilidade e a especificidade do método ultrassonográfico 

realizado pelos médicos residentes do primeiro ano de cirurgia geral, durante o atendimento 
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inicial do paciente com trauma abdominal fechado. 

 2 MÉTODO

No período de maio de 2011 a janeiro de 2012 foi realizado um estudo prospectivo, 
através da verificação de prontuários, avaliando a utilização do procedimento ultrassonográfico 
FAST pelos médicos do primeiro ano do programa de residência médica (R1) em cirurgia geral 
do Hospital Regional Alto Vale (HRAV), em Rio do Sul, Santa Catarina. Este procedimento faz 
parte do conteúdo programático da residência médica em cirurgia geral do HRAV.

O estudo consistiu basicamente no relatório duplo cego dos radiologistas e dos 
residentes, de um procedimento padrão já realizado no HRAV.

A amostra foi constituída de pacientes com trauma abdominal fechado, atendidos 
no setor de emergência pelos R1, e que preenchiam os critérios do Advance Trauma Life Suport 
(ATLS) para realização do FAST.

No início do programa cada residente recebe um treinamento teórico-prático sobre 
o FAST pelo médico radiologista, com duas horas de duração. O aparelho de ultrassonografia 
usado para a realização dos exames foi um SONOLINE SI – 450, da marca SIEMENS, com 
transdutor de 3.5 MHz. 

Foi pesquisada a presença ou não de líquido livre intraperitoneal através do FAST. 
O tempo para realização do exame pelo médico residente foi cronometrado. Os exames com 
duração maior que cinco minutos foram excluídos. O FAST também foi realizado em todos os 
pacientes da amostra pelo médico radiologista de plantão. Os pacientes foram acompanhados 
durante toda permanência no hospital. 

Os laudos realizados pelos R1 foram comparados aos resultados obtidos pelo 
médico radiologista e com a tomografia computadorizada ou descrição cirúrgica, quando 
realizados, e com a causa do óbito, quando presente. Pacientes com exame inicial negativo que 
permaneceram apenas em observação quanto ao trauma abdominal, mesmo que internados por 
outra causa, foram considerados como negativos para lesão intra-abdominal. 

3 RESULTADOS

Foram avaliados 45 pacientes no período de maio de 2010 até janeiro de 2011, 
sendo 34 do sexo masculino e 11 do sexo feminino. A idade variou de 6 a 71 anos, com média 
de 32,5 anos. A principal causa de trauma abdominal fechado para indicação do exame foi 
acidente de trânsito. Estes dados estão expostos na tabela 1.

Tabela 1 – Distribuição percentual das causas de trauma abdominal fechado.

Causa do trauma                                              Número %
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Acidente carro 22 48,8
Acidente moto 9 20
Atropelamento 8 17,7
Queda de nível 5 11,1
Agressão 1 2,2
Total 45 100

Fonte: SAME / HRAV. /2011.

Do total de pacientes examinados, 11 apresentavam alguma lesão intra-abdominal, 
confirmada por tomografia computadorizada ou laudo da cirurgia. A tabela 2 mostra a distribuição 
das lesões encontradas.

Tabela 2 – Distribuição percentual das lesões encontradas por trauma abdominal fechado.

Lesão Número %
Esplênica 6 54,5
Hepática 2 18,2
Intestinal 1 9,1
Vascular 1 9,1
Vesical 1 9,1
Total 11 100

Fonte: SAME / HRAV/ 2011.

A duração dos exames realizados pelo R1 variou de 25 segundos a 4 minutos e 55 
segundos. Dois exames foram excluídos por demorarem mais que 5 minutos para sua realização, 
ambos em pacientes estáveis hemodinamicamente.  Nos exames incluídos, a média de tempo 
para sua realização foi de 1 minuto e 48 segundos. 

Quanto ao estado do paciente no momento do exame, encontramos 32 
hemodinamicamente estáveis, 8 hemodinamicamente instáveis e 3 pacientes com TCE 
hemodinamicamente instáveis, totalizando os 43 pacientes incluídos na pesquisa. 

Dos 32 pacientes estáveis, em oito o FAST foi positivo, e destes, apenas um não 
tinha lesão intra-abdominal, descartada durante o seguimento. Os outros sete apresentavam 
alguma lesão abdominal (3 com lesão esplênica, 2 com lesão intestinal e 2 com lesão hepática). 
Todos os pacientes estáveis com FAST negativo pelo médico radiologista não apresentavam 
lesão abdominal.

O total de pacientes sem lesão intra-abdominal foi de 32 e destes, 25 (78%) eram 
estáveis hemodinamicamente. O número de pacientes com alguma lesão intra-abdominal 
foi de 11, identificada pela tomografia computadorizada ou pela cirurgia e destes 7 (63,3%) 
apresentavam-se estáveis hemodinamicamente.

O exame realizado pelo médico radiologista teve 10 resultados positivos para líquido 
livre intra-abdominal. Já o exame do médico residente teve 7 resultados positivos. O total de 
pacientes com lesão abdominal confirmada durante o seguimento foi de onze (verdadeiros 
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positivos). Um total de quatro exames realizados pelo médico residente tiveram resultado falso 
negativo, todos de pacientes hemodinamicamente estáveis. Destes, dois apresentavam lesão 
esplênica, um lesão hepática e um lesão de bexiga intraperitoneal.

O total de resultados negativos para líquido intra-abdominal do exame realizado 
pelo médico radiologista foi de 31. No exame do médico residente o total foi de 30 resultados 
negativos. O total de pacientes sem lesão abdominal confirmada durante o seguimento foi de 
32 (verdadeiro negativo).

O exame realizado pelo médico radiologista teve uma sensibilidade de 90,9% e 
uma especificidade de 96,8% na detecção de líquido livre intraperitoneal. Quanto ao exame 
realizado pelo médico residente, a sensibilidade e a especificidade foram de 63,6% e 93,7%, 
respectivamente.  

Não foi possível identificar uma curva de aprendizado ascendente ao longo do 
período, ou seja, não houve um aumento da sensibilidade ou da especificidade observados nos 
últimos exames em relação aos primeiros realizados.

Em nove pacientes (20,9%) foi indicada tomografia computadorizada pelo trauma 
abdominal fechado. Sete exames foram normais e dois exames mostraram lesão (um esplênica 
e um hepática), ambos com tratamento conservador. Nos sete pacientes com tomografia 
computadorizada normal o resultado do FAST pelo médico residente foi negativo em seis 
(85,7%).

Dois pacientes sem lesão abdominal foram para cirurgia (laparotomia branca), 
ambos com FAST negativo pelo médico radiologista e pelo residente, porém com instabilidade 
hemodinâmica na sua evolução.

4 DISCUSSÃO

 As principais causas de trauma abdominal fechado encontradas em diversos estudos 
são relacionadas a acidentes de trânsito3,9,10,19, que neste estudo alcançaram mais de 80% das 
causas de trauma abdominal fechado atendidos. 

Os principais órgãos envolvidos no trauma abdominal fechado são, em ordem 
decrescente, o baço, o fígado e o intestino delgado8, o que corresponde aos achados deste 
estudo, com destaque para a lesão esplênica, a mais prevalente, com 54,5% do total.

Na maioria dos protocolos relacionados ao FAST o tempo para realização do exame 
não deve ultrapassar cinco minutos, não existindo relação deste com a acurácia do exame, e 
sim prejuízo causado ao paciente por um exame mais prolongado5. Por isso foram excluídos os 
exames com duração maior que cinco minutos e a média encontrada de 1 minuto e 48 segundos 
não guarda relação com o resultado do estudo.

Diversos trabalhos têm sido realizados para avaliar o FAST no primeiro atendimento 
do paciente com trauma abdominal fechado. Em um estudo com 2693 pacientes, avaliando-
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se a acurácia do FAST no trauma abdominal fechado, foi encontrada uma sensibilidade de 
84% e uma especificidade de 96%11. Considerando o resultado obtido pelo médico radiologista, 
em nosso estudo o FAST teve uma sensibilidade de 90,9% e uma especificidade de 96,8% na 
detecção de líquido livre intra-abdominal.

Em duas meta-análises de 2001 e 2003 sobre o FAST13-14, chama a atenção a baixa 
sensibilidade encontrada no método, principalmente para pacientes estáveis hemodinamicamente, 
sendo sugerido fortemente que pacientes com exame inicial negativo (estáveis) e FAST negativo 
permaneçam em observação por 24 horas. Em nosso estudo, todos os pacientes estáveis com 
FAST negativo pelo médico radiologista não apresentavam lesão abdominal.

Quando se avalia o FAST realizado por médico não radiologista, onde se inclui o 
exame realizado pelo médico residente, a maioria dos estudos mostra resultados satisfatórios, 
com sensibilidade e especificidade acima de 80% e 90% respectivamente, próximas das 
encontradas no exame realizado pelo médico radiologista6,17,18,19,21. Porém, em alguns estudos os 
resultados não são satisfatórios, principalmente pela baixa sensibilidade encontrada no exame 
realizado por médico não radiologista23. Em um estudo avaliando o FAST realizado somente 
por médico residente em cirurgia a sensibilidade foi de 73,3% e a especificidade de 97,5%26. Em 
nosso estudo a sensibilidade do exame pelo médico residente foi de 63,3% e a especificidade 
de 93,7%.

A baixa sensibilidade encontrada em alguns estudos pode ser explicada pela 
falta de experiência do médico examinador e pela severidade da lesão12, ou seja, pacientes 
instáveis e com lesão extensa em órgão como o baço terão hemoperitôneo mais volumoso e 
mais facilmente visível ao FAST. De fato, em nosso estudo os quatro resultados falso-negativos 
dos exames realizados pelo médico residente eram de pacientes estáveis hemodinamicamente, 
presumivelmente com pouco líquido livre intra-abdominal. Outro estudo mostrou que as 
lesões mais comumente não identificadas em exames foram hematoma retro peritoneal, lesões 
hepática, esplênica, renal e de bexiga17. Em nosso estudo, houve duas lesões esplênicas, uma 
lesão hepática e uma lesão renal com exame falso-negativo.

Quando se avalia o FAST realizado por médico não radiologista é importante 
considerar o treinamento recebido para a realização do mesmo e o número de exames realizados 
para se obter um resultado satisfatório. Em um estudo avaliando a curva de aprendizado do FAST 
por médicos residentes de cirurgia mostrou que a sensibilidade do exame para detectar líquido 
livre intra-abdominal passou de 77,8% para 86,1%% no período de 12 meses, ou 35 exames27. 
Em outro estudo, após um período de instrução de 8 horas de teoria e prática supervisionada 
por médico radiologista, não se observou aumento da acurácia ao longo do período de estudo 
(50 exames), porém a sensibilidade do exame manteve-se entre 85% e 98% desde o primeiro 
exame24. Em três estudos avaliando o tempo de treinamento mínimo de 8 horas, a sensibilidade 
encontrada pelo médico não radiologista foi superior a 80% e a especificidade superior a 
90%6,17,20. Em nosso estudo o tempo de instrução foi de duas horas, teórico-prática, e não foi 
identificada uma curva de aprendizado ascendente ao longo do período. 



ISSN -2236-4552
Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, a. 6 (n. 18), p. 39-47, jul./set. 2015.

46

5 CONCLUSÃO

Quando se considera o método, avaliando-se o resultado do FAST realizado pelo 
médico radiologista, temos uma sensibilidade e especificidade compatível com a literatura, e o 
exame se mostra adequado para avaliação inicial do paciente com trauma abdominal fechado 
no HRAV. Porém, a sensibilidade do FAST realizado pelos médicos residentes em cirurgia geral 
foi baixa, inferior ao encontrado na literatura, com um percentual elevado de exames falso-
negativos.  
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