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AVALIAÇÃO FOCADA  ECOGRÁFICA  

               DA FEBRE TIFÓIDE  

       E PERFURAÇÃO INTESTINAL  

 



Febre Tifóide é uma doença 

bacteriana aguda, causada  por 

Salmonella Typhi, é doença 

multissistêmica e 

potencialmente fatal.  

Febre Tifóide  

A peritonite e a septicemia 

são as causas mais comuns  

de morte na febre tifóide. 

 

A mortalidade da perfuração 

intestinal é alta (14 - 34%). 

 



A febre tifóide é endêmica na África, América Latina, do Caribe, e 

Oceania, mas 80% dos casos ocorrem em Índia e sudeste da Ásia.  

Dentro desses países, febre tifóide é mais comum em áreas 

subdesenvolvidas. 

Incidência da Febre Tifóide  



placas de Peyer  

Bacteremia 
primária 

Bacteremia 
secundária 

Linfonodulos 
mesentericos 

íleo terminal 
Re-infecção 
através de bile 

disseminação 

Patogênese da Febre Tifóide 

Accumulação de lesões tifóidal com inflamação leva a espressamento 

de parede intestinal, linfadenopatia mesentérica e hepto-esplenomegalia. 

medula óssea 

(inicia clínica de doença) 

bacteremia e multiplicação dos organismos 
dentro de mononucleares células fagocíticas 
do fígado, baço, medula óssea, linfonodos 

pode afetar 
qualquer órgão 



Bacilos penetram na mucosa do ileo terminal e proliferam dentro das 

células fagocíticas de tecido linfóide intestinal (principalmente nas 

placas de Peyer do íleo terminal) e linfonodulos mesentéricos adjacente.  

 

Depois os organismos passam na circulação sistêmica e são fagocitados 

por células do sistema retículo-endotelial do fígado e baço, e também  

a medula óssea (bacteremia primária).  

Hiperplasia do sistema retículo-endotelial, incluindo figado, baço e os 

linfonodos é característica da febre tifóide. 

Depois de multiplicação, bacilos passam em sangue causando   

bacteremia secundária, mais grave, que inicia clínica de doença. Durante 

este fase, os microrganismos podem afetar qualquer órgão, 

principalmente do sistema retículoendotelial do fígado e baço ( razão 

pela qual a hepatoesplenomegalia, hepatite), medula óssea, vesícula 

biliar e as placas de Peyer no íleo terminal.  

 

Re-infecção através de bile: a partir de vesícula biliar o bacilo seguir 

para o intestino através de bile, onde eles podem reinvade parede 

intestinal. 

 

 

 
 



Por que ileite terminal? 
Na febre tifóide os lugares típicos envolvidos são o íleo terminal e o 

cólon proximal (mas principalmente envolvido íleo terminal).  

Íleo terminal é rico em tecido linfóide e contém as placas de Peyer. 

Placas de Peyer são acúmulos de tecido linfóide na mucosa e submucosa, 

principalmente no íleo terminal. Na febre tifóide, essas placas podem 

tornar-se locais de inflamação, e podem  ulcerar-se com complicações da 

hemorragia ou perfuração. Lesão característica é a ulceração de tecido 

linfóide de placas de Peyer do íleo terminal. 

 

 

Placas de Peyer do íleo terminal  

Íleo terminal  

ceco 



Invasão de placas de Peyer ocorre ou durante o principal infecção 

intestinal, ou durante a bacteremia secundária e pode ocorre através 

de bile infectado. 

A infecção de placas de Peyer leva a hiperplasia linfóide, pode 

resolver  sem cicatrizes ou pode progresso para capilar trombose, 

com necrose e ulceração. 

Úlceras são definidas como 

descamação das placas de 

Peyer necroticas. 

 

Necrose da mucosa, 

resultando em úlceras de 

tamanho e profundidade 

diferente, a forma de úlceras 

é geralmente oval. 
Necrose em placas de Peyer 



Hiperplasia e edema  

inflamatoria da placa  

de Peyer 

Perfuração Necrose, úlcera 

Úlcera torna-se  

mais profundo 

Fisiopatologia de perfuração 
 
 



• Cardiopatia 

• Arritmia cardíaca que pode 

causar morte súbita; 

• Pneumonite intersticial 

• Nefropatia 

• Hemorragias no cérebro  

• Capilar microtrombos 

• Degeneração de músculos 

esqueléticos 

 

Complicações ocorrem em 10 a 15% dos pacientes e são  

particularmente comuns em pacientes que apresentam a doençã  

por mais de duas semanas. 

 

 
 

Complicações da Febre Tifóide 

      Mais frequente  
           e grave 
• Hemorragia intestinal 
• Perfuração intestinal 
 

Toxemia pode causar outras  

сomplicações: 

     Menos comum 
• Miocardite 
• Pneumonia 
• Pancreatite 
• ITU 
• Osteomielite 
• Meningite 
• Problemas mentais 



Complicações 
Úlceras podem sangrar (até 15%) ou perfurar (até 10%). 



Complicação grave é perfuração intestinal com peritonite. 

 A mortalidade da perfuração intestinal é alta (14 - 34%). 

 

A maioria das perfurações 

são perto da válvula 

ileocecal, tamanho menos 

de 1 cm da maioria das 

vezes.  

 

Multiplas perfurações 20%.  

Perfuração intestinal  



Diagnóstico da febre tifóide   
O diagnóstico clinico da febre tifóide 

ainda tem principal significance, 

sobretudo nas áreas com os recursos 

diagnosticos limitados. 

 

Mas em meio a tantas outras causas 

de doençã febril, com sintomatologia 

semelhante, o diagnóstico clinico  

torna-se muito dificil, principalmente 

nos primeiros dias de doençã 

 

 (quando o diagnóstico diferencial com doençãs como malaria, febre 

amarela, dengue, leptospirose, brucelose, hepatites virais e outras, que 

são igualmente endêmicas) e diagnóstico clinico praticamente 

impossível na presentação atipica da febre tifóide. Além disso é 

possível encontrar-se associação entre elas. 



Diagnóstico laboratorial   

Teste de Widal não é confiável. Número 

significativo de falso-negativos e  

falso-positivos  resultados limita o utilitário  

de teste, sobretudo nas áreas endêmicas.  

Mas ainda é usado em algumas áreas devido  

à sua baixo custo. 

 

Para hemocultura, coprocultura, tempo é 

necessario, e positividade de resultado 

depende de fase de doençã. Positividade de 

hemocultura: 
1 semana – 90% 

2 semana – 75% 

3 semana – 60% 

4 semana – 25% 
 

Resultado laboratorial negativo não exclui a possibilidade da doença!  



• TyphiDot 

• Tubex 

• Testes imunoenzimátiticos para o  

     diagnóstico rápido através da urina. 

• PCR 

Diagnostico  laboratorial avançado e rapido 

Mas novas técnicas de diagnostico da febre 

tifóide (sero-imunologica, imuno-

enzimátitica, molecular e outros) são 

muitas vezes não está disponível em países 

com os recursos limitados. 

Atualmente usado outros  

testes diagnosticos, mais rapido, com 

melhor sensibilidade e especificidade.  



Estudos mostram que os sinais ecográficos típicos para 

febre tifóide são suficiente para justificar o início do 

tratamento para febre tifóide quando a sorologia é 

equívoca e cultura é negativa. 

Ecografia é bastante sensível e específica para  

diagnóstico da febre tifoide e tem alta sensibilidade  

e especificidade para diagnóstico de perfuração 

intestinal, e pode ser utilizada para diagnostico precoce 

no banco de urgencia. 

Diagnóstico ecografico 

FASTF Protocol – Focused Assessment with 

Sonography for Typhoid Fever  

Avaliação Focada Ecográfica da Febre Tifóide 
 

 

 



Sinais ecográficos da Febre Tifoide 

 Hepatomegalia 25% - 31% 

 Esplenomegalia 75% - 90%                               

 Linfadenopatia mesentérica 56% - 75% 

 Ileite terminal 36% -  58%  

 Alteraracões na vesicula biliar 62% 

 Liquido livre abdominal 50% (sem perfuração) 

 
A combinação de esplenomagalia, ileite terminal e/ou 

inflamação de cólon ascendente com linfadenopatia 

mesentérica adjacente nas zonas endêmicas é muito 

especifica para febre tifóide. 

Mas sensibilidade de ecografia para diagnóstico da febre 

tifóide depende de fase e gravidade de doençã. 

 



É importante lembrar, que em contraste com as outras doenças 

infecciosas intestinais  (Salmonella não-tifica, Campylobacter,   

e Yersinia) que causam enterocolite típica, a febre tifóide  é 

doença sistêmica. A febre tifóide comumente associada com 

manifestações sistêmicas, tais como febre progressiva, 

leucopenia, anemia, bradicardia, esplenomegalia, em vez de  

sintomas de enterocolite.  

  

O mais frequentes  manifestações abdominais na ecografia são 

esplenomegalia e linfadenopatia mesenterica na área ileocecal. 

Sensibilidade da ecografia para detectar ileite terminal 36% -  

58%  e depende de intensidade do processo inflamatorio 

intestinal na área ileocecal.  

 

Ausência de sinais ecograficos de ileite terminal  não exclui 

possibilidade  da doença! 

  

 

 



Quadro ecográfico com alto grau de suspeição da febre 

tifóide e análises laboratoriais (transaminases hepáticas 

aumentadas, leucopenia, anemia, trombocitopenia) dentro de 

um contexto clínico (febre, dor de cabeça, constipação ou 

diarreia, anorexia, vómitos, dor abdominal, hepato-

esplenomegalia, mialgia e outros sintomas) podem permitir o 

diagnóstico muito rápida, com o tratamento precoce. 

 

Ecografia é muito útil especialmente em casos de febre 

tifóide com quadro clínico atípico. 

  

Avaliação focada ecográfica para o diagnóstico da Febre 

Tifóide deve ser feito para cada paciente com quadro clinico 

inexplicavel nas zonas endêmicas. 



  Perguntas em diagnóstico ecografico 

 da febre tifóide 
 
  Há hepatomegalia ?                 

 Há esplenomegalia ?                        

 Há alteraração na vesicula biliar ?                                       

 Há inflamação intestinal na área ileocecal ?         

 Há inflamação de gordura mesenteraca adjacente ?            

 Há linfadenopatia mesenterica adjacente ?  

 Há líquido livre intra-abdominal ? 

 Há gás livre intra-abdominal ? 



2 etapas para detecção da febre tifoide  

 e sua complicação 
 

Há febre tifoide?  

Há perfuraçao 

intestinal?  



 Avaliação focada  ecografica para o diagnóstico de Febre Tifoide  

e perfuração intestinal.  

3 

Posições da sonda no FASTF 

      (janelas ecográficas)  

Para avaliação dos principais 

áreas:  

Técnica do exame FASTF   

• Figado 

• Vesilula biliar  

• Baço 

• Area ileocecal 

Para detectar  hepatomegalia, 

esplenomegalia e alterações 

na vesicula biliar e na área  

íleocecal. 

Para detectar liquido livre abdominal  

são usadas as janelas ecográficas 

para FAST exame em trauma 



 1  Procurar para Hepatomegalia 

Tamanho do figado é normal. 

Avaliação visual: borda inferior 

do figado tem o angulo agudo 

e não estende-se além da borda 

inferior do rim direito. 

figado 

rim  

corte longitudinal 

Hepatomegalia. 

Avaliação visual: borda inferior 

do figado tem o angulo obtuso, 

arrendondado e estende-se além da 

borda inferior do rim direito. 

figado 

rim  

corte longitudinal 



Hepatomegalia é mais frequente leve ou moderada 

(por hiperplasia do systêma reticuloendothelial, com dilatação e 

congestão de sinusóides). Ecotextura de parênquima do fígado é 

geralmente normal. Pode ser fígado gorduroso (ecogênicidade 

perênquimal aumentada). 

 

Hepatite na febre tifóide é geralmente uma reação inflamatória 

inespecífica por endotoxina de Salmonella, raramento por invasão 

direta de bacilo ou complexos imunes. 

Alterações nas provas de função hepática é muito frequente  

(transaminases hepáticas aumentadas). A icterícia é um sinal clínico 

esperado na febre tifóid (com hiperbilirrubinemia). 

Algumas vezes o ataque ao fígado pode ser severo, com 

manifestações de encefalopatia hepática. Hepatite fulminante é  raro. 

 

Abscessos no fígado são algumas das complicações hepáticas que 

podem ser observadas na febre tifóide, mas ocorre raro. 

é  

á 

ê  

ó 
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 ú  
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 2  Procurar para Esplenomegalia 

Tamanho do baço  é normal. 

Avaliação visual:  

Tamanho do baço e rim esquerdo 

aproximadamente igual.  

 Esplenomegalia (>13 cm) 

Avaliação visual:  

Tamanho do baço mais que  

tamanho do rim esquerdo. 

baço 

rim  

corte longitudinal 

baço 

corte longitudinal 



               Alterações no baço 

 

Baço com vasos pequenos  

dilatados, mais proeminente. 
Baço é normal, com estrutura 

homogênea. 

Histopatologia: o mais marcado alterações do baço são nos vasos e espaços da 

polpa. Eles são dilatadas com  muito grande número de grandes células 

fagocíticas contendo principalmente glóbulos de hematocitos, mas também 

linfóides e células plasmáticas. 

No estudo ecográfico frequente pode visualizar os vasos pequenos dilatados, 

proeminente (e tem aparência semelhante á malária e anemia falciforme). 

 

 

sonda linear  

Use sonda linear! 

 é vesivel no estudo 

 com sonda linear so!  
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Alterações no baço 

Liquido, 
perfuração 
 

Baço 
 

Paciente com febre  tifóide e 

perfuração intestinal (liquido 

livre ecogênico intra-abdominal, 

também foi detectado o gás livre  

intra-abdominal). 

 

Baço tem aparência com vasos 

pequenos dilatados, mas 

tamanho do baço foi normal. 

Alteração vascular esplenica foi 

detectada pela sonda linear. 

 
 

Alteração vascular no baço é um sinal ecografico importante, purque  

indica para doençã sistêmica e na combinação com ileite terminal e  

linfadenopatia mesenétrica leva  a diagnostico da febre tifóide. 

 

 



             Alterações no baço 

  

Abscesso esplênico  1 cm  

 

Abscesso esplênico, como complicação, é raro. 

Ruptura do baço aumentado é  mais raro. Abscessos esplênicos 

pequenos são vesiveis no estudo com sonda linear só! 

Abscesso esplênico  1,8 cm  

sonda linear  sonda linear  



Infarto esplênico pode ocorrer  na febre  tifóide. 

Infartos esplênicos pequenos são vesiveis no estudo com sonda 

linear só! 

 

Paciente com febre tifóide tem multiplos pequenos infartos  

esplênicos. Áreas  hipoecogênicas perifericas  multiplas 

detectadas pela sonda linear (não visiveis no estudo com sonda 

convexa). 

             Alterações no baço 

   

infarto infarto 



3  Alterações na  vesicula biliar 

• Espessamento (edema) da parede da vesícula (≥ 3mm), 

pode estar associado à delaminação das camadas da 

parede. 

• Aumento das dimensões da vesícula  

     (longitudinal ≥ 10cm, transversal ≥ 4cm).  

• Presençã da lama (lodo) biliar  

• Sinal de Murphy ecográfico positivo (consiste na 

compressão dolorosa sobre a vesícula pela sonda 

ecografica). Pode não estar presente em casos de 

colecistite gangrenosa. 

• Líquido perivesicular. 

• Inflamação de tecido perivesical (edema inflamatoria) 

 
 



Alterações na vesícula biliar 

Edema de parede da vesícula biliar mais frequente secundaria á 

toxemia ou hepatite, mas pode ser edema inflamatoria (colecistite 

acalculosa aguda) causada por Salmonella Typhi, com sinal 

ecografico de Murphy positivo. Empiema e perfuração  é rara. 

Lodo biliar 

Edema de parede 

.. 
Vesícula biliar  distendida, com conteúdo ecogenico (lama biliar) e 

com espessamento (edema) da parede da vesícula biliar.  

Edema de parede 



4  Avaliação da área ileocecal 

  

 

Para procurar ileite terminal, inflamação de cólon  

proximal e linfadenite mesentérica adjacente. 



Ecografia é o método de escolha para diagnóstico do 

intestino inflamado (facilmente disponível, 

relativamente simples, nao invasivo, muito rapido, sem 

administração de meio de contraste, sem radiação, bem 

tolerada e baixo custo para a visualização do intestino 

inflamado). 

 

Também a ecografia tem a possibilidade de avaliar o 

intestino  em tempo real, observando-se a peristalse,  

a compressibilidade e a perfusão do intestino com 

doppler estudo. 

 

 



Técnica de ecografia intestinal 

Sonda abdominal permite 

bom penetração de ultrassom 

com ampla visão da zona de 

interesse.  

 
 

Inicialmente é necessário obter  impressão geral de cavidade 

abdominal, com sonda abdominal (covexa de 3,5 a 5 mhz).  

• flanco direito 

• parte central 

• flanco esquerdo 

Para avaliação: 

Com uma atenção especial 

na área ileocecal. 

 



Para detectar da área inflamatória na 

cavidade abdominal: 
 
 

espessamento da parede intestinal 

edema inflamatoria de gordura mesenterica 

dilatação ou colapso intestinal  

diminuiação ou ausência de peristaltismo 

intestinal 

linfadenopatia mesentérica 

liquido livre abdominal 



Patologia intestinal é geralmente visível,  porque parte do intestino 

inflamado é bem definido pelo espessamento de parede intestinal,  

e bem contrastado pela gordura mesentérica inflamada adjacente.  

Gordura mesenterica infamada (hiperecogênica) cria  

“contraste fisiologico”, que permite melhor detectar intestino  

inflamado. 

 

Espessamento de parede 

intestinal >4 mm, com  

edema inflamatoria de  

gordura  mesentérica 

adjacente.  

 

gordura  mesentérica inflamada 



localização da válvula   

ileocecal 

Em seguida é necessário usar sonda linear 7,5-12 mhz 

(de alta frequência e excelente resolução espacial) 

com atenção especial na área ileocecal, para exame 

mais detalhado. 

Anatomia de área ileocecal,  

válvula ileocecal 

 



Para estudo mais detalhado de á 

área ileocecal é necessário usar 

sonda linear com alta resolução, 

com compressão adequada pela 

sonda. 

 

 

 

 

É necessário obter imagem de 

íleo terminal, valvula ileocecal, 

ceco e cólon ascendente no 

corte transversal e longitudinal.  



A utilização da técnica 

de compressão gradual 

e o uso de sonda 

de alta frequência e 

excelente resolução 

espacial são 

fundamentais para o 

diagnóstico correto. 

Técnica de compressão gradual  



Compressão gradual e adequada pela sonda permite 

deslocar ou comprimir  gordura mesentérica, alçãs 

intestinais e gás intestinal, e também permite reduzir a 

distância de sonda até área ileocecal, permitindo 

melhor qualidade de imagem.  

 

Esta técnica também permite avaliação da 

compressibilidade de intestino por avaliar a sua reação 

em compressão. Para evitar dor, a compressão deve ser 

aplicado lentamente e suavemente, semelhante ao 

clássico palpação do abdômen. 

Técnica de compressão gradual  



Zona de interesse  (íleo terminal e cólon proximal) é limitada  entre 

retroperitônio e parede abdominal anterior e lateral. 

Retroperitônio (musculo psoas  e os vasos ilíacos) deve ser 

claramente identificado.  

A 

V 

SONDA 

Parede abdominal 

Cavidade 
abdominal 

Musculo psoas 

intestino 

RETROPERITÔNEO 

compressão 



Camadas de parede intestinal 



Sinal do alvo 

No corte ecográfico transversal o intestino tem aparência de alvo. 

No corte longitudinal o intestino tem aparência de múltiplas 

bandas paralelas. Na febre tifóide principais envolvidas camadas  

são mucosa e submucosa. 

L 

serosa 
muscular 

submucosa 
mucosa 

L 



 Espressamento de parede intestinal (maior que 4 mm) por  

edema de mucosa e submucosa do íleo terminal, também  

      pode ser de ceco e cólon ascendente. 

 

 Edema inflamatoria da gordura mesentérica (definida como 

hiperecogênicidade do tecido peri-intestinal) 

     

 Linfadenopatia mesentérica adjacente 

 

 Diminuição ou ausente da compressibilidade intestinal 

 

 Diminuição ou ausente de peristaltismo intestinal 
 

 

Os principais sinais ecográficos de inflamaçao 

intestinal em pacientes com Febre Tifoide são:  



Espressura da parede intestinal 

1. interface hiperecóica da mucosa   

2. mucosa hipoecóica 

3. submucosa hiperecóica 

4. muscular hipoecóica  

5. serosa  hiperecóica 

1 

2 

3 

4 

5 

A espessura da parede intestinal é a distância entre camada  

hiperecóica  interior  e  camada hiperecóica  exterior. 

Para medir de espressura  de parede intestinal corte longitudinal e 

transversal deve ser usado. 

A espessura de parede intestinal  maior que 4 mm  é considerada 

anormal (espressamento de parede intestinal). 

Mas! mais importante é avaliação visual de parede intestinal em 

comparação com outros segmentos intestinais, que medição 

absoluta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Camadas de parede intestinal são normais (finas), 

intestino compressível durante a compressão e com 

peristaltismo no tempo real. 

Íleo terminal é normal  



 

 

 

 

 

Espessamento significativo da mucosa  (M) (camada 

hipoecogênica internal) e submucosa (S) (camada ecogênica 

central) da parede do íleo terminal. Camada muscular é normal.  

Edema inflamatoria de gordura mesenterica (  ) 

corte longitudinal corte transversal 

Espressamento de parede intestinal 



Paciente com febre tifoide: ecografia  mostra inflamação do 

íleo terminal e ceco, com válvula ileocecal proeminente, 

causada por espessamento significativo da submucosa de 

parede do íleo e ceco. Intestino foi não compressível no tempo 

real. Grau de espressamento da parede intestinal depende da 

intensidade do processo inflamatorio.  

corte longitudinal corte transversal 

ceco 
ileo 

ileo 

Válvula ileocecal  



Hiperecogênicidade do tecido peri-intestinal com volume aumentado 

indica edema inflamatoria da gordura mesentérica ou omental adjacente. 

Normalmente, gordura mesentérica sem inflamação é não visível  

entre as alças intestinais, mas quando esta inflamada é torna-se  

hiperecogênica com volume aumentado (a distância entre as alças  

intestinais aumenta significativo pela edema inflamatoria de  

gordura mesenterica).  

Edema inflamatoria de gordura mesentérica 

Gordura mesenterica  
inflamada 

Intestino inflamado 

Gordura mesenterica  
inflamada 

Linfadenopatia mesenterica 



Ileo terminal e apêndice são 

normais: com parede fina, 

compressiveis durante a 

compressão. 

Ileo terminal inflamado, com  

espressamento de parede,  

não compressivel. 

Íleo terminal  
apêndice  

musculo psoas 

Compressão é a melhor maneira para identificar não compressível 

intestino inflamado e gordura mesentérica inflamada. 

Íleo terminal  



Linfadenopatia mesentérica 

adjacente na área ileocecal, 

com forma oval e redonda. 

Apêndice é normal 

(paciente com febre tifóide) 

Apêndice  

Linfadenopatia mesentérica 



Em um estudo demonstrou, que mural espessura do íleo terminal 

em febre tifóide e não-tifóidal Salmonella e Campylobacter casos 

foram 4.7 ± 1. 6, 11.8 ± 2. 8, e 9.8 ± 2.3, respectivamente. 

Muitos dos não-tifóidal Salmonella e Campylobacter casos 

apresentaram mural espessamento do cólon.  

 

Em comparação com não-tifóidal Salmonella e Campylobacter 

casos, febre tifóide casos tinham significativamente maior 

linfadenopatia mesenterica. 

A  média máxima tamanhos dos linfonodulos mesentericos em 

febre tifóide, não-tifóidal Salmonella e Campylobacter casos 

foram 23.3 ± 6. 6, 14.3 ± 5. 4, e 12.6 ± 4.9 mm, respectivamente.  

 

Manifestações sistêmicas e proeminente linfadenopatia 

mesentérica são mais característica de febre tifóide, do que 

outros tipos de enterocolite bacteriana  



Em casos mais avançados inflamação nas placas de Peyer pode 

progresso para capilar trombose, com necrose e ulceração, com 

profundidade diferente.  

 

No exame ecográfico podem ser observados espessamento irregular 

da parede do intestino, pequenas coleções intraparietais (anecóicas 

ou ecogênicas), causadas por pequenos abscessos ou gas dentro de 

parede intestinal. 

Parte de parede com perda da diferenciação das camadas sugestivo 

de úlcera ou perfuração.  

 

Pequena ou leve quantidade de líquido adjacente na área ileocecal 

ou na pelve é frequente visualizado, sem perfuração intestinal. Mas 

a presença de gas livre em liquido livre abdominal diretamente 

aponta para perfuração intestinal. 
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         Gás dentro de parede intestinal 

(pneumatose intestinal – gás intramural) 

Gás em parede intestinal significa necrose. Úlceras são definidas 

como descamação das placas de Peyer necroticas.  

Deve ser tentar para procurar úlcera! 

 

úlcera   

gas  

Gás em mucosa e submucosa 

do ileo 

gas  

Gás em mucosa e submucosa 

do ileo 

úlcera   



As bactérias afetam de placas de Peyer com inflamação que  

pode progresso para capilar trombose, com necróse e 

ulceração. Os produtos do seu metabolismo e necrose levam à 

formação de gás intramural. 

 

Gás intramural tem uma aparência hiperecogênica linear ou 

bolhosa, ou os focos pequenos hiperecogênicos dentro de 

camada submucosa ou muscular (depende de profundidade, 

tamanho e intensidade de processo necrótico/ulceração) 

Gás intramural mucoso pode ser confundido com gáses 

intraluminais (dificil diferenciar). 

 



Gás em parede intestinal significa necrose (úlcera) é um sinal 

ecografico muito perigoso (especialmente quando gás 

presente na camada submucosa e na camada muscular de 

parede intestinal, que aponta para a úlcera profunda, a doença 

avançada, grave.  

 

Gás intramural, perda da integridade das camadas de parede 

intestinal, irregularidade de parede, com estrutura  

heterogênea são sinais ecograficos de doençã avançãda, com 

alto risco de perfuração ou hemorragia intestinal.  

 

Observação clínica cuidadosa, tratamento adequado e exame 

ecográfico de controle dinamico é necessário. 

   

O que é significance clínica?  

Gás dentro de parede intestinal  



Ás vezes visualiza-se gás na  

sistêma porta hepatica. 

Sinal ecografico de gás na  

sistêma pota em figado é sinal 

perigoso, porque claremente indica 

necrose de parede intestinal.  

 

Gás intramural por necróse de 

parede intestinal (das placas de 

Peyer necroticas) adsorvido na 

circulação portal através os vasos 

mesentericos. 

Gás na sistêma porta  

lumen 

mucosa 

submucosa 

muscular 

arteria 

veia 

Ecografia é mais sensível que a radiografia convencional para 

detectar gás intramural intestinal (pneumatose intestinal), e gás no 

sistêma porta (aeroportia). 



Gas livre  
abdominal 

Gas em  
figado 

Combinação de gas livre abdominal 

com gas em veias de sistema portal 

hepatica em paciente com febre 

tifóide perfurada.  

Gas em  
figado 

Ecografia do fígado. Aeroportia -   

presença de gás na sistêma porta. 

Focos hiperecogênicos difusos 

(até a periferia do fígado), 

compatíveis com gás nos vasos 

pequenos de sistema porta).  



A evolução tecnológica dos aparelhos de ecografia permitiu 

importante avanço no diagnóstico das doenças do trato 

gastrointestinal. 

 

 

 

 
 

Além de ajudar a diagnosticar a febre tifoide a ecografia, 

nos casos negativos de febre tifoide contribui no 

diagnóstico diferencial e é capaz de identificar uma 

explicação alternativa para o quadro clinico de dor no 

quadrante inferior direito. 

 

Exame ecografico deve ser minucioso 

para estabelecer o diagnóstico correto. 



Espressamento secundário do 

ileo terminal, causado por  

apendicite aguda. 

Erróneo diagnostico   

de  ileite terminal pode ser 

feito, se apendice inflamado 

não é identificado. 

Apendicite 
Ecografia é um excelente 

método diagnóstico nos casos 

de apendicite aguda e de suas 

complicações. 

A apendicite deve ser  sempre lembrada entre os diagnósticos 

diferenciais, bem como as outras doenças infecciosas intestinais, 

doença de Crohn, TB ou neoplasia intestinal. 

 

 

Diagnóstico Diferencial 



Ás vezes apêndice tem leve distenção e espressamento de parede 

por edema secundaria à febre tifoide ou outras doenças 

infecciosas intestinais. Geralmente, alteracoes em apêndice 

menos, que no íleo terminal ou ceco e apêndice é compressível 

parcial. Também os sinais como: hepato-esplenomagalia, 

linfadenopatia mesentérica mais proeminente, alterações na 

vesicula biliar) e dados clinicos podem levar à diagnostico da 

febre tifoide. 

 

Na febre tifoide – febre e fraqueza geral são geralmente os 

primeiros sintomas e sempre precede dor abdominal (em contraste 

com apendicite – dor precede febre).  

Dor abdominal geralmente começa 2- 30 dias ( mediana = 9 dias)  

após o início da febre. 

Dor de cabeça frequente acompanha a febre. 



As outras doenças infecciosas intestinais (ileocecite, Ileocolite) 

podem mimetizar achados ecograficos de febre tifoide, como, por 

exemplo, ileocolite infecciosa é uma infecção bacteriana de íleo 

terminal e cólon, que é caracterizada por diarréia e dor abdominal. 

O mais frequentemente cultivadas bactérias são Campylobacter, 

Salmonella não-tifica e Yersinia. A infecção é geralmente limitado a 

mucosa, sem transmural componente, é auto-limitando. 

Amebíase, Tuberculese intestinal, doença de Crohn têm  

componente transmural, frequente com areas de estenose e 

dilataçao pre-estenotica, com abscessos e fistulas, frequente com 

aparência pseudotumoral por inflamação significativo ou 

granulomas em doençã avansada. 

Mas em fase inicial impossivel diferenciar de outras doenças 

infecciosas intestinais devido a aparência muito semelhante. 

Mas a combinação de hepato-esplenomagalia, ileite terminal com 

linfadenopatia mesentérica adjacente dentro de um contexto clinico 

apropriado  nas zonas endêmicas podem levar à diagnostico da 

febre tifóide. 

 

 

 

 



O resultado não conclusivo é ocasionalmente um problema na 

ecografia abdominal. 

O exame ecográfico do intestino pode ser não diagnóstico 

devido à obesidade, grande quantidade de gás intestinal, 

rigidez abdominal após perfuração ou dor abdominal intensa que 

impede a compressão adequada da região ileocecal, paciente não 

cooperativo, examinador inexperiente.  

 

Uma limitação importante da ecografia:  o método ecográfico  é 

operador-dependente, requer experiência e habilidade de 

ecografista. Ecografistas com vivência cirúrgica atinjam melhores 

resultados. 

 

Limitações 

  



Perfuração intestinal 

     Gás intraluminal  

(dentro da luz intestinal) 

     Gás extraluminal  

(fora da luz intestinal)  

A perfuração intestinal é a mais comum urgência cirúrgica 

abdominal não traumática na área endêmica de febre tifoide. Ainda 

hoje, a mortalidade da perfuração intestinal é alta (14 - 34%). Na 

fase mais avançada pode ocorre rompimento da parede intestinal 

com extravasamento do conteúdo (liquido fecal e gáses intestinais) 

na cavidade abdominal. 
 



Técnica para detecção da perfuraçao intestinal  

Detecção de liquido livre  

na cavidade abdominal 

Detecção de gas livre  

na cavidade abdominal 



Para avaliação dos 

principais áreas:  

Detecção de liquido livre abdominal  

Posições da sonda são 

semelhantes no FAST 

exame para trauma 

• Espaço peri-hepatico  

• Espaço peri-esplenico  

• Pelve 



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 periesplênico 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 



A perfuração intestinal associada à presença de 

pneumoperitônio.  

Pneumoperitônio –  significa a presença da gás livre na 

cavidade peritoneal, como sinal especifico de perfuração 

qualqer visceras ocas (perfuração gástro-intestinal). 

 

 

  

As áreas hiperecogênicas com artefatos distais acústicas  

fora de alças intestinais, compatível com gases  intra-

abdominais. Ecografia é mais sensível que a radiografia 

convencional para detectar gás livre intra-abdominal.  

 
 

    

 

Pneumoperitônio 

 A presença de gas livre intra-abdominal                       

diretamente aponta para a perfuração. 



Característica do liquido na perfuraçao intestinal 

Liquido livre abdominal ecogênico, 

com particulas  hiperecogênicas,  

com movimento no tempo real  

(gás intra-abdominal) 

Liquido livre  abdominal 

anecogênico (claro, sem 

particulas hiperecogenicas) 

Paciente com cirrose hepatica Paciente com perfuraçao 

liquido 
liquido 

Paciente sem perfuraçao 

bexiga 



Gás livre intra-abdominal 

figado 

figado 

rim 

baço 

rim rim 

estomago 

Gás livre em liquido livre abdominal move-se para cima e acumulado 

para baixo de parede abdominal anterior. Gás livre pode procurar  em 

qualquer lugares de cavidade abdominal, mas detectar  mais facil  

entre o figado e parede abdominal anterior (no lugar sem alças 

intestinais). 



Para procurar gás livre  intra-abdominal é  mais facil  entre  

o figado e parede abdominal anterior  na área epigástrica e  

no quadrante superior direito (acima do fígado). 

Gás livre intra-abdominal 

artefatos 

gas livre 
peritôneo 

Normalmente peritôneo parietal tem 

aparência da linha fina 

hiperecogênica para baixo de parede 

abdominal anterior. 

Pneumoperitôneo tem aparência de  

focal aumento da linha peritoneal 

(espressada  focalmente e torna-se 

mais hiperecogênica) e associada 

com artefatos de reverberação 

posterior (tais como linhas multiplas 

paralelas horizontais ou tipo da 

cauda de cometa). 

artefatos 



figado 

Parede abdominal 
gas 

Para procurar gás livre entre a parede abdominal anterior e a 

superfície anterior hepática pode usar sonda convexa, mas para 

detectar  uma pequena quantidade de  gás livre  é  necessário 

usar sonda linear. 

 

 

Gás livre intra-abdominal 

tem aparência da  linha 

hiperecogênica e 

espressada focal de 

peritôneo parietal com 

acentuada reverberação 

posterior (esses artefatos de 

reverberação típicos para 

gás). 

artefatos 

Sonda linear 



Pequena quantidade de gás livre 

intra-abdominal em colecção do 

liquido. 

 

TAC TAC 

Gás livre intra-abdominal entre a 

parede abdominal anterior e a 

superfície anterior hepática 

gás 

gás 

Gás livre intra-abdominal  



Paciente em posição supina. 

Corte longitudinal na região 

epigástrica. Gás livre abdominal 

localizado entre o lobo esquerdo  

do fígado e parede abdominal 

anterior. 

Paciente em decúbito lateral  

esquerdo. Gás livre abdominal  

dislocado a direito e localizado 

entre o lobo direito  do fígado e  

parede abdominal anterior. 

O deslocamento de gás é sinal típico para gás livre intra-abdominal 

em a mudança a posição do paciente 

 

  

O fenômeno de deslocamento de gás livre   



 Se o gás livre  intra-abdominal não é detectado entre a 

parede abdominal anterior e a superfície anterior  do 

fígado é  necessário usar posição de paciente em decúbito 

lateral esquerdo. 

 

 Se o gás livre  intra-abdominal não é detectado entre a 

parede abdominal anterior e a superfície anterior do 

fígado  na posição de paciente em decúbito lateral 

esquerdo é  necessário  proqurar o gás livre em liquido 

livre intra-abdominal, em qualquer lugar de cavidade 

abdominal.  

 

 



Na perfuração intestinal liquido livre intra-abdominal é 

geralmente ecogênico, com particulas  hiperecogenicas, e mais 

dificil detectar, que liquido livre intra-abdominal anecogênico, 

treino e experiência é necessário. 

  

E especialmente dificil detectar na presençã pequena quantidade 

de liquido livre intra-abdominal ecogênico entra alçãs 

intestinais. 

 

Gás em liquido livre  entre alças intestinais pode simular gás 

intra-luminal intestinal. Necessário diferenciar 

através da observação dos “movimentos brownianos”, 

característicos de alças intestinais, também gas intraluminal 

limitado pelo parede intestinal. 

       
É necessário usar sonda linear! 
 



Foco hiperecogênico com artefato 

da cauda de cometa é  típico para 

gás. 

Gás livre intra-abdominal no liquido livre intra-abdominal  

gás 

artefato 

liquido 

Particulas hiperecogênicas com 

pequenos artefatos de reverberação 

e com movimento em tempo real é  

típicos para gás. 

liquido 

gás 



Gás intra-luminal do intestino, que 

diretamente adjacente ao peritôneo 

parietal pode mimetizar gás livre intra-

abdominal. 

Como diferenciar? 

 

Para cima de gás intra-luminal 

(intestinal) é sempre visualizada linha 

peritoneal. 

Gás intra-luminal (intestinal) é sempre 

localizado abaixo da linha peritoneal e  

separado pela parede intestinal (linha 

hipoecogênica ou anecogênica  ). 

 
 

Gás livre intra-abdominal ou  gás intra-luminal intestinal?  

linha peritoneal 

gás  
intestinal  



Ás vezes, pode visualizar o 

lugar de perfuração na 

parede intestinal, com 

movimento de gáses 

intestinais na cavidade 

abdominal (em tempo real). 

intestino 

lugar de perfuração  

gás livre pequeno 



Sensibilidade de ecografia para diagnostico de perfuração intestinal 

depende de volume de gás livre intra-abdominal. 

Quantidade de líquido livre  e gás livre intra-abdominal é  variável 

na perfuração intestinal. Dificuldade ocorre na detecção 

de muito grande ou muito pequena quantidade de gás livre intra-

abdominal.  

A presença de grandes quantidades de gás intraperitoneal   

em alguns pacientes após perfuração pode ser explicado pela grande 

distensão do intestino delgado pela gás antes da perfuração.  

Ás vezes ausência de gás livre intra-peritoneal  em outros pacientes 

podem ser o resultado de microperfurações, ou talvez perfuração 

ocorreu em um segmento de intestino sem gás.  

A ausência de pneumoperitônio não exclui a perfuração. 

 
Nos casos duvidosos pode ser feito a punção abdominal para 

aspiração de líquido intra-peritoneal (para avaliação visual de 

líquido). Na presença de perfuração intestinal há líquido fecal. 



Em casos de peritonite avançada, com perfuração intestinal 

apresentando tarde (durante alguns dias) há aparência de 

espressamento de parede peritoneal, com líquido livre ou mais 

frequente localizado, hipoecogênico, ecogênico ou heterogênico (fecal 

ou purulento), com multiplos septos fibrinosos e gás intra-abdominal. 

Gás intra-abdominal muito frequente não atinge a parede abdominal e 

muito frequente não detectável entre o fígado e parede abdominal 

anterior, porque é limitando pelos septos fibrinosos. 

 

 

gás 
gás gás 

Septos fibrinosos Septos fibrinosos 
Parede abdominal Parede abdominal 



O íleo paralítico secundário a peritonite generalizada  é 

frequente em pacientes com febre tifóide perfurada. 

 

 

 
Alças de intestino delgado com 

calibre aumentado(dilatadas). 

Com movimento do conteúdo 

(para lá e para cá) em tempo real 

Íleo paralítico como complicação de  

perfuração intestinal 

Gordura mesentérica inflamada 

secundária a peritonite 

generalizada é visualizada muito 

frequente. 



Abscesso no flanco direito, 

com gás dentro de abscesso. 

Abscessos intra-abdominais como complicação de  

perfuração intestinal 
Formação de abscesso (ou abscessos multiplos) pode ser em qualquer 

lugares de cavidade peritoneal (peri-cecal, peri-ileal, entre alças  

intestinais, na pelve, nos flancos, subhepatico, subfrênico).   

Grande abscesso na pelve  

(liquido localizado ecogênico). 

abscesso 

abscesso 

gás 

utero 

sonda linear sonda convexa 



É importante lembrar, que febre tifóide uma doença sistêmica, 

qualquer órgão pode ser afetado pelo agente causal, múltiplos 

órgãos pode ser envovidos. Febre tifóide pode manifestar como: 

hepatite, colecistite aguda alitiásica, pneumonia, septicemia 

inexplicada, nefropatia, abscesso renal, pancreatite e outros. 

Conhecimento de manifestações ecográficas é importante para 

ajudar na diagnóstico precoce.  

Lembre sempre sobre a febre tifóide em zona endêmica! 

 

Paciente com nefropatia, creatinina 

elevada. Sem sintomas abdominais. 

Sinal ecografico “Rim branco” –  

intensidade do eco cortical é forte 

(um córtex renal mais ecogênico que o 

fígado). Na investigação de área ileocecal 

foi detectado ileite terminal com úlceras,  

com linfadenopatia mesentérica e 

também hepatoesplenomegalia. 

 

 

Rim 

fígado 



                     
 

Ecografia é um promissor modalidade para o diagnóstico de febre 

tifóide nos países em desenvolvimento.  

 

A combinação de dados epidemiológicos, quadro clínico e 

resultados de exame ecográfico pode ser usado para o diagnóstico 

precoce da febre tifóide. Uso método da ecografia pode evitar 

atrasos na iniciar tratamento da  febre tifóide. 

 

Diagnóstico precoce de febre tifóide e perfuração intestinal é 

fundamental para limitar a morbidade e a mortalidade e pode 

realizar pelos os medicos não-radiologistas no banco de urgência, 

mas treino e experiência é necessário. 
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