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O objetivo deste apresentação é mostrar abilidade de ecografia para diagnóstico rápido de 

TB exrta-pulmonar nas áreas endêmicas de HIV/TB.  

 

FASH é novo protocolo de ecografia em Africa Sub-Sahariana e foi publicado em 2013.  

Protocolo FASH foi criado pelo médico alemão Tom Heller, especialista em doenças 

infecciosas e ecografia, para melhorar o diagnóstico de TB extra-pulmonar, especialmente 

com HIV co-infecção. FASH tem um sucesso em África do Sul e é um dos mais 

frequentemente módulos de ecografia usado no país.  

 

FASH pode ser usado pelos os médicos não-radiologistas, com especial valor para as 

zonas com recursos diagnosticos  limitados, especialmente para hospitais periféricos, 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. O principal objetivo do protocolo FASH é rapidamente 

detectar derrame pleural, derrame pericardico, ascite, linfadenopatia abdominal, lesões 

esplênicas e hepáticas em pacientes com HIV. 

 

Protocolo ecográfico FASH  tem boa sensibilidade e alta especificidade para diagnóstico de 

TB extra-pulmonar em pacientes com HIV  e amplamente usado em Hospital central do 

Lubango em Angola no diagnóstico precoce á cabeceira do doente e mesmo realizado 

pelos médicos não radiologistas. 

 

 

 

                                                                                    Para mais informações sobre FASH visita:   https://sonomir.wordpress.com              

A laparoscopia com biópsia é o padrão-ouro para o diagnóstico rápido e específico de TB 

peritoneal, mas metodo é invasivo.  A aparência laparoscópica de tuberculose peritoneal -  

espessamento peritoneal com tubérculos miliar e septos fibrinosos.  
 

REFERÊNCIAS CONCLUSÃO 

Espressamento de parede peritoneal com 

nodularidade em paciente com TB peritoneal. 
 

Ascite com septos fibrinosos em paciente  

com TB peritoneal. 
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TB extra-pulmonar é definido como tuberculose que involve qualquer órgão fora de pulmão, 

geralmente por disseminação  linfo-hematogênica de bacilo. TB extra-pulmonar é mais 

altamente relacionada com o HIV do que TB pulmonar. Incidência de TB extra-pulmonar em 

paises industrializados: 4% - 10%. Em países africanos a incidência de HIV/TB é alta, com TB 

extra-pulmonar aumento significativo: em pacientes HIV negativos 20 – 25%, em pacientes 

HIV positivos 50 – 70%. Formas mais comuns de tuberculose extra-pulmonar associada ao 

HIV são: TB linfadenite abdominal  35 – 55%, TB pericárdica 25 – 55%, TB pleural 25 – 37% , 

TB esplênica 20 – 42 %, TB hepatica 15 – 30%, TB peritoneal 12%.   

 

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.  

 

Mas método de ecografía aumento significativo a detecção de TB extra-pulmonar. 

FASH - Focused Assessment with Sonography for HIV/TB (avaliação focada com ecografia 

para o diagnóstico de TB extra-pulmonar em pacientes com HIV). FASH exame é avaliação 

ecográfica dos principais áreas de interesse no contexto do HIV e TB e permite rapidamente 

detectar: TB pleural, TB pericardica e TB abdominal.  

Dados ecográficos 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, á cabeceira do doente, com o tratamento precoce. 

 

 

 

 

 

 

 

Espessamento pleural,com nodularidade  

pleural, em paciente com TB pleural. 
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A superfície do coração tem camada de 

material fibrinosa, com septações. 
 

  

Paciente com TB linfadenite abdominal  

(necrose e calcificaçoes são sinais tipicos  

de tuberculose). 
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baço 

TB esplênica.Lesões hipoecogenicas  

do baço  (0.5 – 1 cm). Uso da sonda linear 

é necessário. 

A ecografía é o método efetivo para diagnóstico muito rápido (à cabeceira do doente) de 

TB extra-pulmonar. FASH exame não permite para diagnóstico definitivo, mas em muitas 

situações clinicas é considerado especifico e suficiente para iniciar tratamento para TB. 

Uso adequado de ecografía pode evitar atrasos na iniciar tratamento e diminuição de 

diagnósticos custos, evitando mais caro exames. 

 

Apesar destes benefícios, o uso de ecografía  em zonas com recursos limitados não 

atinge o seu complete potencial por causa da falta de equipamentos e pessoal treinado.  
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FASH exame é facil e pode ser realizado pelos os 

médicos não-radiologistas, mas treinado adequado 

é necessário. Os modulos curtos de ecografia com 

objetivos focados é  mais efetivos do que o curso 

longo e completo de ecografia. O curso ecograsfico 

de curta duração (2 - 3 dias) para os médicos não-

radiologistas pode ser uma opção para fornecer 

FASH protocolo em países onde métodos 

diagnósticos são limitados.  

FASH  -  curso curto em Lubango,  Angola 
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