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PROTOCOLO 



Tuberculose extra-pulmonar  

FASH - avaliação focada com ecografia 

para o diagnóstico de TB extra-

pulmonar em pacientes com HIV 
  

FASH – Focused 

Assessment with 

Sonography for HIV/TB 



22 países  (predominio  os países africanos) 

responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no mundo 

Em países africanos alta a incidência da doença (300 casos por 

100 mil habitantes), principalmente devido a epidemia da HIV, 

pobreza e acesso insuficiente aos serviços de saude) 



 

TB extra-pulmonar é mais altamente relacionadas 

com o HIV do que TB pulmonar. 
 

Os pacientes com HIV/TB co-infecção  muitas 

vezes têm doença disseminada com alto risco de 

rápida deterioração clínica e morte. 

 

Tuberculose é um principal causa de morte em 

pacientes com HIV. 



  Incidência de TB extra-pulmonar em paises industrializados:  

                                         4% - 10% 
  Em países africanos HIV e TB  é epidemic, com  TB extra-  

  pulmonar aumento significativo.  

 

 

 

 TB extra- pulmonar é comum em pacientes com HIV, 

especialmente com conta CD4 < 200, com  alta morbi-

mortalidade. 

                    76% têm conta CD4 < 100 

Incidência de TB extra-pulmonar  

• em pacientes HIV negativos 20 – 25% 

• em pacientes HIV positivos  50 – 70% 

Incidência de TB extra-pulmonar em países africanos: 



Tuberculose extra-pulmonar  
TB extra-pulmonar é definido como tuberculose que involve  

qualquer órgão fora de pulmão, geralmente por disseminação  

linfo-hematogênica de bacilo. 

 

TB disseminada é definido como tuberculose que involve 

multiplas sistemas do corpo (2 ou mais), incluindo o pulmão.  

TB disseminada occore em 25%, especialmente  em pacientes 

com HIV.  

As formas extrapulmonares da tuberculose incluem: 

TB pleural, pericardica, linfonodal, do baço, figado, pancreas, 

glandulas adrenais, trato gastrointestinal, do sistema nervoso 

central, genito-urinário, ósteo-articular, aparelho visual,  

das partes moles e cutânea. 

 

 

 



• TB linfadenite abdominal  35 – 55% 

• TB pericárdica 25 – 55% 

• TB pleural 25 – 37%  

• TB esplênica 20 – 42 %  

• TB hepatica 15 – 30% 

• TB peritoneal 12%   

Formas mais comuns de tuberculose 

extra-pulmonar associada ao HIV são:  

involvido  multiplos lugares – 25%  

      

(Frequências variáveis em diferentes países) 



      Abordagem  diagnóstico 

         de TB extra-pulmonar 

A confirmação do diagnóstico depende dos meios de 

diagnóstico disponíveis tais como TAC, Raios-X, ecografia, 

biópsia e outros testes de diagnóstico. 

 

Novas técnicas de diagnostico de TB (bioquimica, 

imunologica e molecular) são muitas vezes não está 

disponível em areas com os recursos limitados. 

 

30 – 35% doentes com tuberculose extra-pulmonar 

têm TB pulmonar coexistente. 

Para diagnóstico de concomitante TB pulmonar 

(escarro, radiografia de tórax) deve ser feito.  



O diagnóstico definitivo de TB extra-pulmonar 

é muitas vezes difícil. 

Diagnóstico definitivo (baciloscopia direta, 

cultura da BK do material aspirado e 

evidência histológica de granulomas 

caseosos)  é incomum. 

 

Resultado negativo não exclui a 

possibilidade da doença.  

 

O diagnóstico pode ser presuntivo, desde que 

se possam excluir outras situações. 



 

O diagnóstico   definitivo  deve ser sempre tentado. 
                                         Mas ! 

Baciloscopia direta do líquido ascítico, pleural, pericardico 

ou outros tem uma positividade  muito baixa  - próximo de 

zero  (até  2 %) 

 

A positividade da cultura da BK  varia de 10% a 40% para 

o líquido pleural, ascítico, pericardico  ou outros. 

 

A positividade de exame histologico varia de 39% a 65% 

para o fragmento pleural, peritoneal, pericardial e outros 

obtido através de biópsia. 

 

As baixas positividades desses exames, demora na obtenção 

do resultados e limitações pela dificuldade de realização em 

serviços não especializados fazem com que muitas vezes o 

diagnóstico seja baseado em outros dados. 
 

 



Análise citologica  - leucócitose, com predominio 

    de linfócitos (liquido  linfocitico) 

 

Análise bioquímica  
• nível de proteína alto  

• nível de glicose reduzido  

• nível de dosagem de ADA elevada (> 40 U /I )  

 

ADA (Adenosina Deaminase) –  enzima que é necessária 

para maturação e diferenciação de linfócitos.  

ADA está elevada em fluidos do organismo (líquido pleural, 

abdominal,derrame pericárdico e outros) quando há 

infecção por TB. Teste de ADA tem alta sensibilidade e 

especificidade (95%), baixo custo e fácil realização. 

As características laboratoriais do líquido 

pleural, peritoneal e pericárdico na tuberculose 



                    

   
 

 

 

A análise do líquido (pleural, peritoneal ou 

outros) é mais rápida, baixo custo, fácil 

realização e efetiva para o diagnóstico da 

maioria dos casos de TB, principalmente em 

países com alta prevalência da TB/HIV. 

 

Dados ecograficos (FASH exame) com alto grau 

de suspeição de TB e análise bioquímica e 

citológica de líquidos do organismo, dentro de 

um contexto clínico-epidemiológico podem 

permitir o diagnóstico muito rápida, com o 

tratamento precoce. 



           Algoritmo  diagnóstico de TB extra-pulmonar 

(em paciente com HIV ou para qualquer paciente  

com suspeita de TB) 

 

Teste de HIV 

RX de torax 

Baciloscopia de escaro 

Cultura da BK 
 

FASH  exame 

FASH exame aumento significativo a detecção  

de tuberculose extra-pulmonar. 



                  

                     

• TB pleural   

• TB pericardica 

• TB abdominal  

FASH exame não permite para diagnóstico 

definitivo, mas em muitas situações clinicas é 

considerado especifico e suficiente para iniciar 

tratamento para TB. 
 

Na area epidemica da tuberculose, especialmente 

em paciente com HIV,  FASH exame permite 

rapidamente detectar: 



FASH é  novo protocolo em Africa Sub-Sahariana. 
FASH é protocolo espesifico para areas onde a 

prevalência de HIV/TB é alta  (em Africa Sub-Sahariana), 

especialmente para hospitais periféricos onde outros 

recursos diagnosticos são limitados. 

 

 

 

 

 

 

 

Ecografia tem um potencial benefício:  

           

FASH usado pelos os médicos não-radiologistas, com 

especial valor para as zonas com recursos limitados, onde 

modalidades de imagem são muitas vezes restrito pela 

ausência de equipamento adequado e/ ou experiência 

radiológica, especialmente onde o acesso a adequada 

diagnóstico por imagem e laboratorial é limitado.  

 diagnóstico mais rápido 

 limitação de transmissão de doença 

 redução de morbidade e mortalidade de TB extra- 

    pulmonar (como resultado de tratamento precoce) 



HISTÓRIA FASH 

FASH protocolo foi criado em 2010,  pelo médico alemão 

Tom Heller, especialista em doenças infecciosas e ecografia, 

para melhorar o diagnóstico de EPTB e disseminação de 

tuberculose, especialmente com HIV co-infecção. 

 

Dr. Tom Heller dedicou uma parte significativa de sua vida 

profissional para trabalho entre os pobres com HIV  

no hospital em Hlabisa, KwaZulu-Natal, África do Sul e em 

outros paises africanos.  

 

FASH foi um sucesso em todo o mundo e especialmente em 

África do Sul. 

 

 

 



Manual Prático FASH 

 
Avaliação Focada com ultra- 

sonografia para HIV/ TB  

por Tom Heller foi publicado em 

2013 Munique, Alemanha. 



FASH - avaliação ecográfica dos principais 

áreas de interesse no contexto do HIV e TB. 
 

        O principal objetivo é identificar: 
  

 

 

 

FASH objetivos 

• Derrame pleural 

• Derrame pericardico 

• Ascite 

• Linfadenopatia abdominal 

• Lesões esplenicas 

• Lesões hepaticas  



               Posições da sonda no FASH 

                (janelas ecográficas)  

                 

Para avaliação dos 

principais áreas: 

espaço pleural e 

pericardico, cavidade 

abdominal, baço e 

figado. 

Técnica do exame FASH 

sao semelhantes  

no FAST exame para trauma 



  Perguntas clinicas dirigidas por FASH 

 
    FASH exame                 Perguntas clinicas 
         

Há derrame pericárdico?                TB pericardico? 

Há derrame pleural?                       TB pleural? 

Há ascite?                                       TB peritoneal/abdominal? 

Há linfadenopatia abdominal?        TB abdominal? 

Há lesões focais hepaticas?           TB miliar/disseminada? 

Há lesões focais esplenicas ?        TB miliar/disseminada? 





A tuberculose pleural é a forma extra-pulmonar mais comum de 

tuberculose e até 20% dos casos está associada com lesão 

pulmonar ativa (parênquima pulmonar concomitante). 

Pode resultar da ruptura de um foco subpleural primário ou ser 

secundária à disseminação linfo-hematogênica do bacilo. 

  

Nas regiões de prevalência elevada da doença, a 

principal causa de derrame pleural em adultos jovens 

é a tuberculose pleural. 
 

A ecografia é um método muito sensível na detecção do 

derrame pleural. É muito útil na orientação da toracocentese 

diagnóstica e no controle dinâmico da evolução do derrame 

pleural. 

 

TB Pleural  



liquido acima de  

diafragma 

Detecção de liquido na cavidade 

pleural direita 

Sonda é movida para cima de 

posição do espaço de Morison. 



liquido acima de  

diafragma 

Detecção de liquido na cavidade 

pleural esquerda 

diafragma 

liquido 

Localização da sonda em posição 

longitudinal na linha axilar posterior 

na região intercostal 



Presença de derrame pleural, geralmente unilateral e de 

volume pequeno a moderado (500-1000 ml). Raremente 

volumoso e bilateral. Também o espessamento dos folhetos 

parietal e visceral, e os septos fibrinosos. 

 

A presença de pequenos nódulos na superfície pleural e 

calcificações pleurais sugere altamente o diagnóstico de 

tuberculose. 

 

O derrame pleural depende de sua cronicidade: 

       - Inicialmente derrame pleural anecogenico 

       - Tardiamente derrame pleural pode ser com ecos 

internos (micro-particulas hiperecogenicas), septos e 

nodularidade pleural.  

 

 

 Caracteristicas ecográficas da TB pleural 



 

Multiplas septações fibrinosas  

(liquido pleural é rica em fibrina  

– significa exudate). 

 Mas  ocorre tardiamente,  

nas formas mais crônicas. 

Espessamento pleural, 

com nodularidade pleural.  

espessamento  

pleural  

Derrame pleural 

costela 

costela 



Toracoscopia. TB pleurite 



Antes da era da SIDA as derrames pericárdicas 

tinham como principal causa a uremia, as 

malignizações e as pericardites virais. 

Atualmente, grande número de derrames pericárdicas 

estão relacionadas às patologias da SIDA. 
 

A tuberculose sempre deverá ser lembrada como 

etiologia de pericardite em pacientes com HIV. 
 

Nos países africanos a tuberculose é responsável por  

70-90% dos casos de pericardite em pacientes com 

HIV. 

TB pericárdica 



O envolvimento tuberculoso do pericárdio mais 

frequentemente apresenta-se como derrame pericárdico.  

O derrame pericárdico tuberculoso resulta no 

comprometimento do saco pericárdico por linfonodos 

mediastinais contaminados pela micobactéria e, mais 

raramente, de um foco pulmonar adjacente.  

    A formação de fibrina, septações e granulomas 

    com aderência e espessamento de folhetos, evoluindo 

    para pericardite crônica constritiva  30-60%. 

 

Nos países africanos  pacientes com pericardite tuberculosa têm 

alta mortalidade  

             

                          
20% em pacientes sem HIV 

40% em pacientes com HIV 



Detecção de liquido pericardico 
                        (Janela subxifoide) 

Sonda em posição transversal, 

abaixo do apêndice xifóide no 

nível epigástrico com feixe de 

ultrassons no plano coronal,  

dirigido ao ombro esquerdo. 

Presença do líquido no saco 

pericárdico.  

(zona anecoica pericárdica) 

 

Derrame moderado-severo: 

95%. 



O derrame pericárdico com 

as septações fibrinosas e 

espessamento de folhetos 

pericárdicos. 

A superfície do coração 

tem uma  aparencia de 

pericárdio desgrenhado 

(camada de material 

fibrinosa), com septações 

fibrinosas, que estende 

para o pericárdio parietal. 

 

  

os sinais tipicos para TB pericárdite 

coração 

pericárdio  

desgrenhado 

derrame 

Ecografia é o exame mais efetivo para o diagnostico de  

derrame pericardico, permite estimar o volume do líquido e 

detectar, precocemente, o tamponamento pericárdico.  

 

 



 

 

• Linfonodos 

• Orgãos sólidos 

• Peritoneo 

• Trato gastrointestinal 

TB Abdominal 
O abdome é o foco extra-pulmonar mais comum de 

tuberculose. 

Tuberculose Abdominal pode afetar:  

O involvimento pode ser alone ou em combinação,  

mas involvimento de múltiplos visceras  é  altamente  

sugestivo de o diagnóstico. 



TB linfadenite abdominal 

Linfadenite tuberculosa é a forma extra-pulmonar 

mais comum em pacientes com HIV é mais comum 

manifestação de TB abdominal. 

 

Mais comumente afetados os linfonodos: 

abdominais (mesentericas, omentais, periportais, 

peripancreaticas) e retroperitoneais (para-aorticas). 

Linfadenopatia pode ser discreta ou conglomerada, 

por periadenite. 

 

Os linfonodos maior do que 1,5 a 2 cm  é 

considerado patológico em pacientes com HIV. 
 



Detecção de linfadenopatia abdominal 

Sonda é movida para baixo de 

posição epigastrica para 

procurar linfonodos abdominal 

Linfadenopatia abdominal, 

ao longo de aorta. 

(detecção  é muito facil) 

Aorta 



Necrose central, estrutura heterogenea com calcificaçoes são 

sinais tipicos de tuberculose. 

Necrose central anecogenico 

(necrose caseosa) em  

linfonodulo mesenterico. 

Calcificação  em linfonodulo  

mesenterico. 

Sinais ecograficos de TB linfadenite 



TB peritoneal têm três tipos:  

1) “úmida”, com ascite livre ou loculada 

2) “seca”, com nódulos caseosos e fibrose peritoneal 

3) fibrótica, com agrupamento de alças, massas omentais e 

aderências. 

 

Mais de 90% dos pacientes com TB peritoneal têm ascite no 

momento da apresentação, enquanto o restante, em fase mais 

avançada apresenta o tipo “seca” e/ou fibrótica. 

TB peritoneal é a forma  mais frequente  de tuberculose 

abdominal  e envolve  (alone ou em combinação) - cavidade 

peritoneal, mesentério e omento.  

TB Peritoneal 
TB peritoneal deve ser sempre lembrada em paciente jovem, 

com ascite inexplicável, na area endemica de HIV/TB. 



 

A aparência laparoscópica de tuberculose peritoneal -  

espessamento peritoneal com tubérculos miliar e septos 

fibrinosos. 

A aparência laparoscópica é mais útil para diagnóstico de 

tuberculose do que o exame histológico ou bacteriológico. 

 

A laparoscopia com biópsia é o padrão-ouro para o 

diagnóstico rápido e específico de TB peritoneal.  



A ecografia é o método de escolha para 

diagnostico de TB peritoneal (nao invasivo, 

muito rapido, com alta sencibilidade e 

especificidade)  

Sinais ecograficos de TB peritoneal 

• Ascite  

• Espressamento de parede peritoneal 

• Tubérculos de parede peritoneal 

• Septos fibrinisos 

• Espressamento omental e mesenterica 

• Linfadenopatia abdominal 

 

Liquido abdominal pode ser livre ou localizado, claro ou 

complexo (com detritos e septos       característicos da 

elevada quantidade de fibrina) 

 



Presença de líquido no  

espaço  de Morison  

Localização da sonda em 

posição longitudinal na linha 

axilar media ou anterior na 

região intercostal, entre o 11º e 

12º espaços intercostais 

Detecção de liquido livre abdominal  
QUADRANTE SUPERIOR DIREITO – Detecção de liquido 

livre no espaço de Morison  



Presença de líquido no 

espaço periesplenico e 

espleno-renal  

Detecção de liquido livre abdominal  
QUADRANTE SUPERIOR ESQUERDO – Detecção de liquido 

livre no espaço periesplenico 

Localização da sonda em 

posição longitudinal na linha 

axilar posterior na região 

intercostal, entre o 8º e 11º 

espaços intercostais 



Presença de líquido  

livre na pelve,  

fora à bexiga 

Detecção de liquido livre abdominal  

Janela suprapubica:  para procurar liquido livre na pelve 

Procurar liquido livre na pelve 



Figado congestivo 

? 

Sem congestão 



TB Peritoneal 

Espressamento de parede  

peritoneal com nodularidade 

Parede peritoneal é normal  

(fina) 



Ascite 

Ascite com septos fibrinosos Espressamento de parede  

peritoneal com nodularidade, 

ascite. 

TB Peritoneal 



Ecografia e paracentese abdominal para analise 

de liquido ascitico é a melhor ferramenta  para  o 

diagnóstico de TB peritoneal. 

 

 citologia  - leucócitose, com predominio 

                      de linfócitos (ascite linfocítica)  

 nível de proteína alto (com um gradiente soro-

ascite de albumina < 1,1 g/dL) 

 nível de glicose reduzido  

 dosagem de ADA elevada (> 40 U /I )  

Analise do liquido ascitico 



Tuberculose miliar/disseminada –  tipo de TB ocorre por 

disseminação linfo-hematogênica do bacilo.  

 

O termo TB miliar refere - se a pequenas (1 – 3  mm de 

diâmetro) lesões granulomatosas nos pulmões e em outros 

órgãos, que resultam da disseminação linfo-hematogênica 

do bacilo da tuberculose.  

 

A disseminação linfo-hematogênica pode ocorrer no 

momento da TB primária ou anos após, com a 

imunossupressão presente – comum em pacientes com 

SIDA, mas também existe em imunossuprimidos por 

fármacos, neoplasias, desnutrição e diabetes. 
 

TB miliar/disseminada  



Os lugares mais 

frequentemente afetados 

no organismo são baço, 

fígado, medula óssea, 

cérebro, rins e glândulas 

suprarrenais, assim como 

pulmões, mas qualquer 

outro órgão pode ser 

acometido. 

TB disseminada occore em 

70% de pacientes com HIV, 

com  CD4 <100, com alta 

mortalidade. 

Pode ser  disseminação linfo-hematogênica  significativa, com 

simultâneo reactivação dos multiplos focos. 

TB miliar/disseminada  



Os sintomas característicos da TB miliar são febre, perda 

de peso significativa e fraqueza. Os achados físicos 

comum incluem hepatomegalia, esplenomegalia e 

linfadenopatia. Ocorre anemia em dois terços dos casos de 

TB miliar. Pancitopenia é comum. Mortalidade 25-30%. 

 

Diagnóstico ecografico 
 

Os sinais ecograficos de micronódulos difusos no baço ou 

no fígado (ou outros órgãos quando estão acometidos), são 

decisivos para o diagnóstico TB miliar. 

 

Também pode ser forma macronodular de TB hepato-

esplenica (TB pseudotumoral ou tuberculoma), mas  ocorre 

raremento.  



 

A tuberculose esplênica está habitualmente associada à 

forma disseminada da tuberculose miliar.  

 

Sinais ecograficos:  lesões hipoecóicas múltiplas no baço: 

micronodulos (forma miliar) ou tamanho de 0,5 a 1- 2 cm.   

 

Interpretação: as múltiplas hipoecóicas ou anecóicas lesões 

pode representar  as pequenas granulomas ou os pequenos 

micro-abscessos, que são frequente secundária a  

TB disseminada. 

 

A imagem é característica e outros diagnósticos diferenciais 

como outras infecções ou disseminada maligna são menos 

provável na area epidemica de HIV/TB. 

 

TB esplênica  



TB esplênica 

Forma miliar manifesta-

se usualmente como 

esplenomegalia 

moderada com 

micronodulos  

(de 1 mm a 3 mm) 

hipoecóicos múltiplos 

no baço. 

Para detectar forma miliar (ou para lesões até 

1 – 1.5 cm) é necessário usar sonda liniar com 

alta resolução! 

baço rim 



Linfadenopatia abdominal e lesões hipoecogenicas 

do baço são frequentemente visto em pacientes com 

HIV e apontam para  

      HIV/TB co-infecção/TB disseminação  
 

 

 

Lesões hipoecogenicas  

do baço  (0.5 – 1 cm).  

Usado sonda linear. 

Linfadenopatia abdominal  



TB hepática 
A tuberculose hepática isolada é rara e está usualmente 

associada ao acometimento concomitante de outros órgãos 

O bacilo atinge o fígado por disseminação hematogênica. 

Apresentação pode ser em dois tipos: 

micronodular (miliar) e macronodular.  

 TB hepática (forma miliar). 

Multiplas granulomas 

pequenas, hiperecogenicas. 

Ocorre aumento hepático 

difuso e elevação das 

enzimas hepáticas. 

Está mais comumente 

relacionada à tuberculose  

pulmonar também do 

tipo miliar. 



 

A forma macronodular  é 

mais rara, está menos 

frequentemente associada 

à forma pulmonar.  

 

As lesões da forma TB 

macro - nodular no fígado 

são difícil diagnóstico. 

O diagnóstico diferencial 

da forma macronodular 

inclui metástase, linfoma e 

abscesso. 

TB hepática (forma macronodular)  

Em  TB  pseudotumoral confirmacao histological  

deve ser realizada.  



   Para especialistas em ecografia FASH   

         é mais extendido e inclui: 
 

 

   
• Avaliação de area ileo-cecal, para 

detectar espressamento intestinal e 

mesenterica (TB intestinal) 

• Avaliação dos rins, para detectar de TB 

renal 

• Avaliação de area retroperitoneal, para 

detectar de abscesso retroperitoneal e 

TB vertebral 

• Outros 



Pode resultar da disseminação hematogênica, da 

propagação direta a partir de um nodulo tuberculoso 

adjacente ou, menos comumente, da deglutição de escarro 

rico em bacilos ou de leite contaminado.  

 

A tuberculose intestinal é usualmente segmentar na sua 

distribuição. 

A localização preferencial é na região ileocecal (90%) 

 

No exame ecográfico: espessamento da parede intestinal na 

região ileocecal, geralmente em combinação com liquido 

abdominal livre ou localizado entre alçãs intestinais (liquido 

claro ou com detritos), com adjacente linfadenopatia 

mesemterica (tipica para tuberculose – estrutura 

heterogenea com areas de necrose e calcificação).  

TB intestinal 



TB ileocecal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espessamento da parede intestinal na região ileocecal, 

geralmente em combinação com adjacente linfadenopatia 

mesemterica (tipica para tuberculose – estrutura heterogenea 

com areas de necrose e calcificação).   



O diagnóstico é ainda hoje díficil. 

O diagnóstico é frequentemente intraoperatório, durante 

laparotomia por obstrução ou perfurção intestinal, 

hemorragia gastro-intestinal ou tumor palpável. 

 

O diagnóstico diferencial com Doença de Crohn, linfoma 

e carcinoma é geralmente difícil, sendo as imagens 

muito semelhantes. 

Mas involvimento de múltiplos visceras é altamente  

sugestivo de o diagnóstico. 

 

O diagnóstico definitivo da tuberculose entérica baseado 

na histopatologia de material obtido por biópsia, através 

da colonoscopia. 
 

TB intestinal 



Abscesso do musculos psoas Destruição vertebral 

TB vertebral com abscesso do musculo psoas 



TB Renal 

TB miliar (multiplos 

lesões hipoecogenicas 

pequenas de 1 mm a  

3 mm em parenquima 

renal). Também foi  

linfadenopatia 

abdominal e lesões  

hipoecogenicas em 

baço  (TB disseminada) 

Rim 



TB testicular 

Lesões hipoecogenicas  

do testiculo  



 

Rins com aumento da ecogenicidade parenquimal (chamado 

“Rim Branco’’  “White Kidney”) é muito sensível marcador de 

doença parênquima renal.  

. 

 
 

 

 

 

 

 

A relação da ecogenicidade 

renal com a do parênquima 

hepático é usada como um 

importante parâmetro no estudo 

do parênquima renal. 

 

Um córtex renal mais ecogênico 

que o fígado indica claramente 

uma doença renal     
 

intensidade do eco cortical é forte – Rim “branco” 

Figado 

Rim 

Ecografia abdominal  também pode detectar  os outros sinais 

patologicos como HIV-nefropatia em paciente com HIV. Este  

não é parte do exame FASH, mas  é  muito importante.  

32% de pacientes com HIV tem HIV-nefropatia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rim normal – parênquima renal é 

menos ecogênica do que o 

fígado adjacente 

“Rim Branco” – ecogenicidade 

parenquimal superior à do fígado 

(parênquima hiperecogenica) 

Sinal ecografico  “Rim Branco’’ tem boa correlação com os 

achados histológicos (como - atrofia tubular, fibrose intersticial, 

infiltrado inflamatório Intersticial, esclerose glomerular e outros), 

“Rim Branco’’   diretamente aponta para a doença  de parênquima 

renal, com especificidade  96%.  

 
figado 



“Rim Branco’’ é mais sensível marcador de doença 

parenquimatosa renal, do que tamanho renal ou espressura 

parenquimal (porque rim pode ter tamanho normal na injuria 

renal aguda ou cronica) 

 

Sinal ecografico  “Rim Branco” permite diagnostico precoce 

de doença parênquima renal (antes de creatinina elevada). 

Por example – creatinina serica pode ser normal quando 

presente 50% de injuria parenquimal e creatinina elevada 

quando presente 70%  ou mais de injuria parenquimal. 

Ecogenicidade parenquimal pode ser aumeuntada quando  

presente 25% de injuria parenquimal.  

 

Mas rim pode ser com ecogenicidade normal  

em 11 % de doença renal cronica  (especialmente em  

nefropatia diabetica) e em 30% de injuria renal aguda com 

creatinina elevada. 



 Simplicidade, Simplicidade e Simplicidade! 
 

A combinação de dados epidemiológicos, história clínica do 

paciente e resultados de exame ecografico pode ser usado para 

o diagnóstico precoce da TB extra-pulmonar.  

 

Uso método da ecografia pode evitar atrasos na iniciar 

tratamento e diminuição de diagnósticos custos, evitando mais 

caro exames. 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no caso de 

alta suspeita de TB, antibioticoterapia deve ser realizada. 

 

O uso adequado de ecografia deve motivar os medicos para 

iniciar de tratamento para TB, em vez de tentar encontrar uma 

agente causador.  



 

Apesar destes benefícios, o uso de ecografia  em zonas 

com recursos limitados não atinge o seu complete 

potencial por causa da falta de equipamentos e pessoal 

treinado.  

 

A Organização Mundial da Saúde grupo científico em 

Diagnóstico Clínico de Imagem observou que a 

necessidade de pessoal treinado é maior do que a 

necessidade de equipamentos, e por essa razão, o curso 

curto (2 - 3 dias) de ecografia para os médicos não 

radiologistas (modulos curtos com objetivos focados é  

mais efetivos do que o curso longo e completo de 

ecografia) pode ser uma opção para fornecer FASH 

protocolo em países onde métodos diagnósticos são 

limitados. 



O curso FASH é curso de curta duração  

(2 - 3 dias) para médicos não-radiologistas.  

 

Atualmente,FASH curso é integrado no 

plano de formação dos médicos de 

urgência na África do Sul e um dos mais 

frequentemente módulos de ecografia 

usado no país. 
 

Curso FASH 



• Focused assessment with sonography for HIV-associated tuberculosis (FASH): a short 

protocol and a pictorial review,  

     Heller et al. Critical Ultrasound Journal 2012, 

 

• Tuberculose extrapulmonar: aspectos clínicos e de imagem, 

     Pulmão RJ 2006 

 

• Tuberculose pleural, J Bras Pneumol. 2006 

 

• Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2015 

     Epidemiology of extra pulmonary tuberculosis in Eastern Sudan 

 

• Diagnostic value of FASH ultrasound and chest X-ray in HIV-co-infected patients with 

abdominal tuberculosis, INT J TUBERC LUNG DIS, 2013  

 

• HIV-Associated Tuberculosis , Clinical and Developmental Immunology, 2011 

 

• Point-of-care ultrasound: a simple protocol to improve diagnosis of childhood 

tuberculosis,Pediatr Radiol , 2014 

 

• Miliary tuberculosis: new insights into an old disease 

     Lancet Infect Dis,  2005 

 

• Tuberculose Extrapulmonar 

     Revista do Hospital Universitário Pedro Ernesto, 2006 

 

Leitura 



• WHO Recommendations to improve the diagnosis of smear negative pulmonary and 

extrapulmonary TB among adults and adolescents in HIV prevalent and resource 

constrained settings. 

     Members of the WHO Expert Group on smear negative TB, 2006 


