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DOENÇAS TROPICAIS  

 

 

 

Doenças tropicais são doenças, geralmente de 

origem infecciosa,  que são predominantes ou 

exclusivas para as regiões tropicais e subtropicais 

Doenças tropicais, causadas pelas micróbios, vírus e parasitas, 
adquiriam características endêmicas e acometiam milhões de 
pessoas que vivam em determinadas áreas. 
 
O clima em associação com pobreza, condições inadequadas de 
saneamento e degradação ambiental são considerados fatores 
importantes para a disseminação destas doenças nesta região. 
 



 Ascaridíase  807 milhões infectados 
 Amebíase   600 milhões infectados 
 Malária   500 milhões (1 milhão morrem anualmente  
       na África) 
 Tuberculose 200+ milhões infectados 
 Schistosomíase 207 milhões infectados 
 Filariose  Linfática  120 milhões infectados 
 Fasciolíase 70 milhões infectados 
 SIDA 40 milhões infectados 
 Oncocercose 37 milhões infectados 

 
 
 

Infecção atual em todo o mundo  

“Três grandes” global ameaça á saúde são: HIV/SIDA, Tuberculose  
e Malária.  
SIDA é a causa líder de mortalidade na África Sub-Sahariana.   

DOENÇAS TROPICAIS  



A ecografía é um método  ideal e adequado  para o diagnóstico das 
muitas doenças tropicais em regiões tropicais e subtropicais, 
especialmente em África, devido a sua eficiência e acessibilidade, 
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.  
 

ECOGRAFÍA TROPICAL 

A sobreposição das manifestações clínicas das doenças tropicais 
pode atrasar o diagnóstico. 
Em mãos experientes  a ecografista  pode ser capaz forneser 
estreitamento a cadeia de diagnósticos diferenciais, que permite 
encurtar e simplificar o caminho diagnóstico – terapêutico. 
 
  



A ecografía é em método 
diagnóstico amplamente 
disponível, seguro, fácil e 
barato, com alta acurácia 
diagnóstica e muito frequente  
comparárvel com TAC.  
 
 

ECOGRAFÍA TROPICAL 

A ecografía pode ser realizada  imediato á cabeceira do 
doente e pode permitir o diagnóstico muito rápido, com o 
tratamento precoce. 



ECOGRAFÍA TROPICAL 

Conhecimento de manifestações ecográficas das doenças 
tropicais  é importante para ajudar na diagnóstico correto 
e precoce. 
                                                

                    
                       

 

 

ECOGRAFIA 
TROPICAL 

 

Que 
procurar 

Onde 
procurar 

Como 
procurar 

Precisa saber: 



 

Ecografia tropical é estudo mais estendido e mais prolongado 
devido a presença de grande número de patologias diferentes em 
doenças tropicais. Entre possíveis diagnósticos diferenciais precisa  
saber e procurar os sinais ecográficos mais especificos para 
diagnóstico correto. 
 
Mas alguns doencas tropicais têm os sinais especificos e facil para 
detecção, por exemplo: abscesso hepático (amebiano – nas zonas 
endemicas, cisto hepático hidático, tuberculose peritoneal e 
pleural na fase avançada, TB miliar pulmonar, Febre Tifóide e 
perfuração intestinal, schistosomíase hepáitca e urinária, 
piomiosite tropical, ascaridíase intestinal, cisticercose 
intramuscular. 
O exame ecográfico deve ser minucioso para diagnóstico correto e 
é necessário usar sonda linear para detectar alterações minimais. 
 

 

 

As características  de ecografía tropical 



                

Por exemplo, para detectar alterações pequenas no baço é 
necessário usar sonda linear!  
Nas doenças infecciosas ou hematologicas as alterações reológicas 
de sangue pode causar dilatação de sinusoides esplênicos, por 
exemplo, leva a estase vascular e significa o processo sistêmico.  
 
No estudo ecográfico com sonda linear pode visualizar frequente 
os vasos pequenos dilatados, proeminentes (estase vascular  
esplênica). É muito frequente encontrada em malária, febre 
tifóide, HIV, leptospirose, sepse, anemia falciforme e outros 
doenças infecciosas sistêmicas ou hematologicas.  
 
! Mas nunca encontrada no baço com esplenomegalia por 
hipertensão portal em pacientes com doenças hepáticas. 
 

 

 

Use sonda linear! 



Baço com vasos pequenos  
dilatados, mais proeminentes e  
significa a estase vascular   
esplênica (paciente com Febre 
Tifóide). 

Baço é normal, com estrutura 
homogênea, sem dilatação dos  
vasos pequenos. 

 visualiza-se no estudo 
 com sonda linear só!  

baço  baço  

Use sonda linear! 



Baço com vasos pequenos  
dilatados, significa a estase  
vascular  esplênica  
(paciente com malária) 

Use sonda linear! 

Estase vascular  esplênica  

baço  

sonda linear  

Estase vascular esplênica frequente ocorre 
em doenças infecciosas sistêmicas, com ou 
sem esplenomegalia. 
Na presençia de estase vascular  esplênica 
é necessário para procurar  (nas zonas 
endêmicas): 
                  
 

Malária 
 Febre Tifóide 
HIV 
 ou qualquer outras   
 doenças infecciosas sistêmicas 
 (na ausência  de anemia  
 falciforme ou outras  
 doenças hematologicas) 
 
 
 
 



Abscesso esplênico pequeno  
(6 mm) em paciente com HIV 
  

 

Abscessos esplênicos pequenos são visiveis no estudo com sonda 
linear só! 

Abscesso esplênico não foi  
detectado com sonda convexa 

Usada sonda linear  

baço  

Usada sonda convexa  

baço  

Use sonda linear! 



Paciente com febre tifóide tem 
múltiplos pequenos infartos 
esplênicos. Áreas  periféricas 
hipoecogênicas são detectadas 
pela sonda linear.  

Infarto esplênico    

Use sonda linear! 

Paciente com HIV e TB 
disseminada  tem abscesso 
renal pequeno, que não foi 
detectado com sonda convexa. 

Abscesso renal  



MALÁRIA 

A malária  é uma parasitose provocada pelo protozoário intracelular 
Plasmodium  e é transmitida pela picada do mosquito Anopheles. 
Malária é uma das principais doenças parasitárias tropicais , com 
uma incidência que ultrapassa 500 milhões de casos anuais  e  
é endémica em mais de 100 países. 

Ocorre, sobretudo, na África, 
na Região Amazônica da 
América do Sul e no Sudeste 
Asiático, sendo que sua maior 
incidência é no continente 
africano, mais precisamente 
na África Sub-Saariana. 



MALÁRIA 

A malária pode ser confundida com outras doenças devido a 
diversidade de manifestações e a similaridade de sintomas com 
outras doenças infecciosas, mas, felizmente, o diagnóstico rápido 
e definitivo de malária baseia-se no diagnóstico laboratorial 
pela demonstração do parasita no sangue periférico.  
 
A Gota Espessa permite um diagnóstico rápido. Atualmente, 
na maioria dos laboratórios estão disponíveis testes rápidos 
tipo dipstick para identificação de P. falciparum no sangue 
(OptiMal, ParaSight ). Possibilitam um diagnóstico rápido, fácil de 
executar e com elevada sensibilidade e especificidade. 
 
É importante lembrar, que o diagnóstico só deve ser excluído após 
um mínimo de três pesquisas negativas, com intervalo de  
12 horas.  



MALÁRIA 

Não há sinais  ecogrfiácos especificos em malária. 
Mas!  Ecografía  permite ajudar para diagnóstico  de 
complicações e gravidade de doença.   
 
Hepatoesplenomegalia é marcador de diagnóstico ecogrfiáco  
de malária grave. A ecografía mais precisa do que palpação na 
identificação da hepatoesplenomegalia. 
 
Também a ecografía permite detectar  co-existencia de malária 
com outras doenças infecciosas , por  exemplo, a co-infeção 
Malária – Febre Tifóide, quando ecografía pode detectar os 
sinais sespecíficos para Febre Tifóide em paciente com  
Gota Espressa positiva, que tem impacto direto no tratamento. 

Ecografía em malária. 



MALÁRIA 

Sinais ecográficos em malária. 

 Esplenomegalia  
 Hepatomegalia  
 Edema secundaria de parede da vesicula biliar 
       e/ou lama biliar 
 As veses pode ocorre linfadenopatia generaizada 
 

 
Sinais ecogrfiácos mais frequentes  em malária são esplenonegalia e  
hepatomegalia, que pode ser leve ou severa. 
Esplenomegalia (>12 cm) é marcador de diagnóstico  ecogrfiáco de  
malária severa com alta especificidade 90 %. Hepatomegalia (>15 cm)  
tem especificidade moderada (75%) para diagnóstico  ecogrfiáco de  
malária severa. Detecção de hepatoesplenomegalia  pelo ecografía é  
parte de  algoritmo  diagnóstico para malária e tem impacto direto  
no triagem de pacientes com tratamento apropriado. 



Tamanho do fígado é normal. 
Avaliação visual: borda inferior 
do fígado tem o angulo agudo 
e não estende-se além da borda 
inferior do rim direito. 

fígado 

rim  

corte longitudinal 

Hepatomegalia (>15 cm) 
Avaliação visual: borda inferior 
do figado tem o angulo obtuso, 
arrendondado e estende-se além  
da borda inferior do rim direito. 

fígado 

rim  

corte longitudinal 

Hepatomegalia 



Tamanho do baço  é normal. 
Avaliação visual:  
Tamanho do baço e rim esquerdo 
aproximadamente igual.  

Esplenomegalia (16 cm) 
Avaliação visual:  
Tamanho do baço mais que  
tamanho do rim esquerdo. 

baço 

rim  

corte longitudinal 

baço 

 Esplenomegalia 



 Esplenomegalia 

baço 

sonda linear  

Estase vascular esplênica frequente 
ocorre em malária, com ou sem 
esplenomegalia. 
Grau de dilatação de sinusoides 
venosos esplênicos é diferente. 
 

Estase vascular esplênica  
significativa em paciente  
com malária. 

Esplenomegalia pode ser devido á congestão, hiperplasia de 
linfóides/macrófagos, bem como dilatação de sinusoides esplênicos 
por enchimento pelos eritrócitos e macrófagos. 
 



Complicações  na malária 

Complicação esplênica  

A ruptura esplénica espontânea é uma complicação rara da malária  
e requer diagnóstico rápido e tratamento imediato (habitualmente 
cirúrgico). 

Abscessos  esplênicos    Infarto  esplênico    



Complicações  na malária 

Complicação hepática 
  

O envolvimento hepático na 
malária grave é um evento 
comum, manifestando-se, 
principalmente, por icterícia –  
à custa de bilirrubina direta, 
hepatomegalia e elevação do nível 
sérico das aminotransferases. Hepatomegalia 

Não há sinais  ecogrfiácos específicos em disfunção hepática 
e geralmente presente hepatomegalia com estrutura e 
ecogenicidade normal de parênquima hepática. Mas pode ocorre 
ecogenicidade de parênquima  hepática aumentada ou reduzida, 
com mais proeminentes as paredes vasculares do sistêma portal. 
 



Complicações  na malária 

Alterações biliares 

 
A colecistite aguda alitiásica (CAA) como uma das complicações 
possíveis é rara na malária. Na ecografia pode detectar dilatação 
da vesícula biliar com edema (espessamento) da parede (>3 mm) e 
sinal ecográfico de Murphy positivo. 
 

Edema secundaria de parede da 
vesicula biliar (espessamento da 
parede >3 mm) e/ou  presença de 
lama biliar ocorre frequente em 
malária, geralmente associada com  
hepatomegalia, sem sinais de 
colecistite aguda. 

edema 

Lama 
biliar 



Complicações  na malária 

Complicação pulmonar  

Na malária pode occore pneumonia, derrame pleural e edema 
pulmonar.  Edema pulmonar severa  (disfunção respiratória  
sob forma de SDRA - síndrome do desconforto respiratório agudo) 
tem mau prognóstico, com letalidade próxima a 70%. 
  

Pulmão  normal Edema intersticial Edema pulmonar  
severa  

Pulmão “branco” 

(Mais detalhado ver BLUE protocolo) 



Complicações  na malária 

Complicação cerebral  

A malária cerebral é uma apresentação clínica relativamente comum 
da malária grave e a principal causa de óbito, com uma letalidade de 
10% a 50% e prognóstico depende da precocidade do diagnóstico e da 
terapêutica.  É definida pela presença de coma ou convulsões em 
indivíduos com malária falciparum. 
A ecografia ocular permite detectar recoce e monitorar PIC (Pressão 
Intra-Craniana ) elevada. A ecografia é um método rapido e não 
invasivo para avaliação indirecta da PIC através da medição do 
diâmetro da bainha do nervo óptico (NO) em malária cerebral e em 
qualquer outras causas de elevação da PIO: na trauma intra-craniana, 
doenças oculares ou neurológicas. 
A ecografia ocular permite detectar PIC elevada em 50% dos casos 
de malária cerebral, porque vários mecanismos  são responsaveis em 
patogenese de malária cerebral.  



Complicações  na malária 

A ecografia ocular permite uma avaliação indirecta da PIC através da 
avaliação ecográfica do diâmetro da bainha do nervo óptico (NO) na 
sua porção retrobulbar (3 mm posterior de globo ocular).  

Diâmetro da bainha do nervo óptico é normal  
até  4 mm em criancãs 
até  5 mm em adultos 
e significa que PIC é normal  
 
Diâmetro da bainha do nervo óptico é anormal  
>  4 mm em criancãs 
>  5 mm em adultos 
(dilatação por edema da bainha do nervo óptico)  
e significa que PIC é elevada 
(ONSD- optic nerve sheath diameter) 



Complicações  na malária 

Avaliação ecográfica do diâmetro 
da bainha do nervo óptico (NO) é  
um screening teste rapido e  
sensetivo para detecção PIC 
(Pressão Intra-Craniana) elevada. 
 

Diâmetro da bainha do nervo 
óptico é dilatado (D = 7,2 mm)  
em paciente com malária cerebral, 
e significa  que Pressão Intra-
Craniana é muito elevada. 

Globo 
ocular 

Nerve  
optico 



Malária gastroinestinal é manifesta 
principalmente como edema extenso de 
perede gastrointestinal e ascite. 
 
 
 
 
 

Malária gastrointestinal 

Na gravidez, o quadro clínico da malária tende, habitualmente, a ser 
mais grave e pode ocorre malária placentar  (sequestração e 
multiplicação do parasita em placenta, torna as grávidas mais suscetíveis 
à infeção, tendo maior risco de complicações (anemia materna, morte 
materna, aborto, restrição de crescimento fetal (RCF), parto pré-termo, 
baixo peso ao nascimento e morte perinatal). A co-infecção VIH – 
malária tem a maior risco de malária placentar. 
 
 

Malária na gravidez 

Complicações  na malária 



Complicação renal  

Complicações  na malária 

A nefropatia com insuficiência renal é uma complicação 
particularmente comum na malária grave. Rins com aumento da 
ecogenicidade do parênquima renal (chamado “Rim Branco’’  
“White Kidney”) é muito sensível marcador de doença do 
parênquima renal.  
 A relação da ecogenicidade renal 

com a do parênquima hepático é 
usada como um importante 
parâmetro no estudo do 
parênquima renal e é mais sensível 
marcador de doença 
parenquimatosa renal, do que 
tamanho renal ou espressura do 
parênquima  renal. 

figado 

rim 

“Rim Branco’’  



Nefropatia é frequente ocorre em qualquer doença infecciosa grave. 
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 do parênquima renal, 
com especificidade 96%.  

Nefropatia, “Rim branco’’  

Rim normal – parênquima renal é 
menos ecogênica (ou pode ser 
igual) do que o fígado adjacente 

“Rim Branco” – ecogenicidade do 
parênquima renal é  superior do que 
o fígado (parênquima hiperecogênica) 

figado 
figado 



Nefropatia, “Rim branco’’  

Sinal ecografico  “Rim Branco” permite diagnostico precoce de doença 
do parênquima renal (antes de creatinina elevada). Por example – 
creatinina serica pode ser normal quando presente 50% de injúria 
parenquimal e creatinina elevada quando presente 70%  ou mais de 
injúria parenquimatosa. Ecogenicidade do parênquima pode ser 
aumeuntada quando presente 25% de injúria parenquimatosa.  

Mas rim pode ser com ecogenicidade 
cortical  normal em 30% de injúria 
renal aguda com creatinina elevada. 
Doppler estudo permite detectar 
fluxo intrarenal anormal, com  
alta resistencia (índice de resistência 
IR > 0.70) em pacientes com 
nefropatia, insuficiência renal.  

IR = 0.82  



ESPLENOMEGALIA TROPICAL 

A Esplenomegalia Malárica Hiperreactiva (EMH), entidade clínica rara 
e obscura, anteriormente conhecida como Síndrome de 
Esplenomegalia Tropical, parece representar uma disfunção 
imunológica como consequência de episódios de malária recorrentes.  
 

O diagnóstico é baseado na presença 
de esplenomegalia significativa (com 
bordo inferior palpável a mais de 10 cm 
abaixo do bordo costal), num nível de 
IgM pelo menos dois desvios padrões 
acima da média do laboratório local, 
na presença de anticorpos anti-malária, 
na exclusão de uma outra causa de  
 esplenomegalia, numa resposta clínica e imunológica favorável à 

instituição de antimaláricos e finalmente na residência numa área 
endémica para a malária. 

Esplenomegalia severa, (23 cm) 



A febre tifóide é endêmica nas regiões tropicais e subtropicais e 
mais comum em áreas subdesenvolvidas. 
 
Ecografia é bastante sensível e específica para  
diagnóstico da febre tifoide e tem boa sensibilidade  
e alta especificidade para diagnóstico de perfuração intestinal. 
A combinação de dados epidemiológicos, quadro clínico e 
resultados de exame ecográfico pode ser usado para o 
diagnóstico precoce da  febre tifóide no banco de urgencia, que 
pode evitar atrasos na iniciar tratamento  da  febre tifóide e 

perfuração intestinal. 

 FEBRE TIFIÓDE 



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. 

 FEBRE TIFIÓDE 



FEBRE TIFÓIDE 

Procurar para:  hepatomegalia, esplenomegalia e alterações na 
vesicula biliar e na área ileocecal, liquido livre e gás livre na 
cavidade abdominal.  

Ecografia é muito útil especialmente em casos de febre tifóide 
com quadro clínico atípico.  

 

Avaliação focada ecográfica para o 

diagnóstico da Febre Tifóide e 

perfuração intestinal deve ser feito 

para cada paciente com quadro 

clinico inexplicavel nas zonas 

endêmicas (ver protocolo FAS-TF) 

 

 

Exame FAS-TF 



Linfadenopatia mesentérica 
adjacente (principalmente 
linfadenopatia peri-ileal) 

ceco 

Válvula ileocecal  

ileo 

Inflamação do íleo terminal e 
ceco (espessamento significativo  
da submucosa de parede do íleo 
terminal e ceco). 

Paciente com febre tifóide: ecografía  mostra inflamação do íleo 
terminal e ceco, com linfadenopatia peri-ileal e esplenomegalia. 

 FEBRE TIFIÓDE 



 FEBRE TIFIÓDE 

A perfuração intestinal é uma ocorrência frequente nos serviços de 
emergência. A presença de gás livre na cavidade abdominal 
diretamente aponta para perfuração intestinal. Gás livre pode procurar  
em qualquer lugares de cavidade abdominal, mas detectar  mais facil  
entre fígado e parede abdominal anterior (no lugar sem alças 
intestinais). 

 
Gás livre intra-abdominal tem aparência da 
linha hiperecogênica acentuada da parede 
peritoneal com reverberação posterior 
(esses artefatos de reverberação típicos 
para gás), entre a parede abdominal 
anterior e a superfície anterior hepática 
com o paciente em decúbito lateral 
esquerdo. Diagnóstico precoce de  
perfuração intestinal é fundamental para 
limitar a morbidade e a mortalidade. 

 

Parede abdominal 

fígado gás  



HIV  ECOGRAFÍA 

HIV/SIDA agora chegou a epidêmia em todos países da África Sub-
Sahariana (26 milhões). É importante para o ecografista/ 
radiologista estar familiarizado com o espectro de imagem das 
manifestações de HIV em vários órgãos afetados.  A ecografía pode 
avaliar a maioria dos órgãos abdominais afetados pela doença. 
 
 

 Esplenomegalia 44% 
 Hepatomegalia 39% 
 Linfadenopatia 32% 
 Alterações difusas hepáticas e esplênicas 
 Lesões focais hepáticas e esplênicas 
 Alterações  da vesicula biliar e das vias biliares 
 Alterações  gasrtointestinais 
 Alterações  renais 

Sinais ecográficos abdominais: 



HIV  ECOGRAFÍA 

Hepatomegalia e esplenomegalia  não-especifica frequente 
ocorre na infecção geral em pacientes com HIV.  
Hepatites virais crônicas, toxicidade medicamentosa, abuso de 
álcool e esteatohepatite não alcoólica são fatores importantes 
de doença hepática nessa população. Hepatite B e C é 
particularmente comum devido à transmissão destes vírus com 
o HIV.  
 
 

Alterações difusas hepáticas e esplênicas  

Também hepatoesplenomegalia pode ser devido a infiltração 
difusa  pelos microabscessos, granulomas, linfoma e sarcoma de 
Kaposi dessiminado (com lesões difusas hipoecogênicas ou 
hiperecogênicas). 
Biópsia pode ser necessráia para diagnóstico definitivo. 



HIV  ECOGRAFÍA 

 
 
 
 

Hepatomegalia com 
ecogenicidade  de parênquima 
hepática aumentada (fígado 
gorduroso) são frequente ocorre 
em pacientes com HIV. 

fígado gorduroso 

A doença gordurosa do fígado é frequente em pacientes com HIV  
e tem grande espectro de doenças hepáticas. Pode ser 
caracterizada por gordura no tecido hepático (esteatose hepática), 
inflamação hepática associada à presença de gordura 
(esteatohepatite não alcóolica), hepatites virais crônicas e cirrose 
hepática, distúrbios metabólicos, hepatotoxidade por 
medicamentos (antirretrorvirais ou não -antirretrorvirais) 
 



HIV  ECOGRAFÍA 

Alterações difusas hepáticas 

Hepatomegalia causada 
por infiltração difusa de 
Pneumocystis carinii, 
com lesões difusas 
hiperecogênicas  
visualizadas como 
“snowstorm pattern” 
(tempestade de neve). 
 
 



HIV  ECOGRAFÍA 

Linfomas Não Hodgkin  
hepáticas  de tamanho variável 
em paciente com HIV.  
Linfomas geralmente são  
lesões hipoecogênicas. 

TB esplênica.  
Baço com pequenas lesões 
hipoecogênicas em paciente  
com HIV.  
 

Lesões focais  



HIV  ECOGRAFÍA 

Abscessos em fígado e em baço são frequente causados 
pelos Candida, Pneumocystis carinii, Cryptococcus, 
Aspergillus e menos frequente pelos  micobactérias 
(Mycobacterium hominis, MAC), bactérias (Bartonella, 
Rhodococcus, Nocardia, Staphylococcus) e protozoários. 
 
Em abscessos fúngicos em fígado ou em baço a ecografía 
mostra as lesões hiperecogênicas ou hipoecogênicas com 
sinal de “roda dentro em roda” ou “alvo”, que é 
característico para abscessos fúngicos. 

Abscessos hepáticos e esplênicos 



HIV  ECOGRAFÍA 

Candidose.  
a) Fotografia  do baço com pequenos múltiplos nodulos brancos 
b) Fotomicrografia demostra múltiplos microabscessos candidíase 
com área central de necrose e zona periférica de fibrose. 

a) b) 



HIV  ECOGRAFÍA 

Multiplos hiperecogênicos microabscessos candidíase  (2-4 mm) 
são visualizadas como “snowstorm pattern” (tempestade de neve). 
Microabscessos  > 8 - 10 mm  têm áreas centrais de necrose com 
zonas periféricas hiperecogênicas. 



HIV  ECOGRAFÍA 

Linfadenopatia em pacientes com HIV é comum e tem várias causas: 

                       Hiperplasia generalizada 
 Tuberculose 
 MAC, toxoplasmose, CMV 
 Linfoma 
 Sarcoma de Kaposi 

Linfadenopatia abdominal mais frequente ocorre no hilo hepático, 
na área do tronco celíaco /para-aortica  epigástrica, no hilo 
esplênico ou generalizada (epigástrica, mesentérica, 
retroperitoneal). 
 Linfonodulos  > 1.5 cm são considerados patológicos. Estrutura 
heterogênea com calcificaçoes e áreas de necrose em linfonodulos 
aumentados são sinais ecográficos típicos para TB linfadenite. 

Linfadenopatia 



HIV  ECOGRAFÍA 

Linfadenopatia  generalizada em paciente com HIV, com 
predominância na área do tronco celíaco /para-aortica  epigástrica.   

tronco celíaco 
aorta 

t c 

Corte  longitudinal  
na área  epigástrica   

Corte  transversal 
na área  epigástrica  



HIV  ECOGRAFÍA 

 Alterasões  da vesicula biliar:  edema secundaria de parede da 
vesicula biliar com lama biliar ocorre frequente em pacientes com 
HIV, geralmente secundaria a hepatopatia. Mas pode ocorre 
colecistite aguda alitiásica com sinal ecográfico de Murphy positivo. 
 
Colangiopatia do HIV : pode ocorre colangite esclerosante  e 
estenose papilar com obstrução biliar. 
Sinais ecográficos  incluem : espessamento e irregularidade de 
paredes das vias biliares, focais restrições e dilatação das vias 
biliares, dilatação difusa dos ductos biliares por obstrução biliar. 
Infecção biliar pode ser causada pelos varios organismos, mas  mais 
frequente pelos cryptosporidia e CMV.  
 
 

Alterações da vesicula biliar e das vias biliares 



HIV  ECOGRAFÍA 

  
Colangiopatia do HIV : Colangite esclerosante com sinais ecográficos 
de espessamento e irregularidade de paredes das vias biliares, focais 
restrições e dilatação das vias biliares.  
 

Alterações das vias biliares 

Parede de coledoco é  
espressada e irregular. 



HIV  ECOGRAFÍA 

Alterações gastrointestinais 

As alterações gastrointestinais constituem-se como uma das 
principais manifestações clínicas da infeção HIV (de 50 a 100% 
dos casos).  
Trato intestinal é particulamente propensas a infecções 
oportunistas devido á sua grande área de tecido linfóide na 
parede intestinal.  
 
A etiologia de diarrea na SIDA é variável, podendo ser causada 
por vírus, bactérias, fungos e protozoários, assim como pelo 
próprio HIV que determina efeitos diretos sobre a mucosa 
intestinal, produzindo a enteropatia da SIDA. 
O sarcoma de Kaposi e linfomas não-Hodgkin são mais 
frequentes os tumores gastrointestinais em pacientes com HIV. 
 
 
 
 



HIV  ECOGRAFÍA 

Espessamento significativo   
de parede intestinal  (1 cm), 
com hipoecogenicidade 
transmural. 

Espessamento (0.6 cm) de parede 
intestinal (mucosa M e submucosa S) 
Edema inflamatoria de gordura 
mesenterica (  ). 

Sinais ecográficos de inflamação intestinal: espressamento de parede 
intestinal (maior que 3 mm), edema inflamatoria da gordura 
mesentérica (definida como hiperecogênicidade do tecido peri-
intestinal), linfadenopatia mesentérica adjacente, diminuição da 
compressibilidade intestinal.  

Sonda linear 



HIV  ECOGRAFÍA 

Linfoma não-Hodgkin pode afetar quaiquer órgaõs, mas mais 
frequente afeta o trato gastrointestinal (qualquer nivel). 
Os sinais ecográficos: massas hipoecogênicas gastrointestinais, 
mas mais frequente ocorre espressamento significativo   
(até 2-2.5 cm), de parede hipoecogênica gastrointestinal, com 
aparência de “Pseudokidney sign” (pseudo-rim). 
 
SK tem aparência semelhante, também, tuberculose e amebíase 
têm aparência pseudotumoral por inflamação significativo ou 
granulomas em doençã avançada.  
Para diagnóstico dedinitivo biópsia é necessária.  
 
 
 

Linfoma não-Hodgkin  



HIV  ECOGRAFÍA 

Linfoma não-Hodgkin  

Linfoma gástrica 

Espressamento significativo  (até 1,8 cm) de parede hipoecogênica 
gastrointestinal, com aparência de “Pseudokidney sign”. 

Linfoma intestinal 



HIV  ECOGRAFÍA 

 
Sarcoma de Kaposi  (SK)  é a malignidade mais comumente 
associada ao HIV, ocorrendo em 25 a 33% dos pacientes. A 
manifestação mais frequente de SK são  lesões cutâneas, mas 
também pode haver envolvimento das mucosas, sistema linfático 
e vísceras, e pode ser a forma disseminada. 

 linfonodulos 72% 
 pulmões  51% 
 trato gastrointestinal  48% 
 fígado  34% 
 baço  27% 

Mais comum envolvemento visceral:  

Lesões cutâneas é presente em maioria dos casos de SK visceral e 
ajuda para diagnóstico.  Mas forma isolada visceral ocorre em 10%. 

Sarcoma de Kaposi  



HIV  ECOGRAFÍA 

Hepatomegalia com 
infiltração difusa heterogênea 
em parênquima hepáitca, 
com lesões nodulares 
hiperecogênicas difusas (de 5 
a 8 mm). SK diagnosticada 
atraves de biópsia. 

SK de figado 

Na fase inicial  não-infiltrativa  SK 
tem aparência de nodulo  
hipoecogênico , homogêneo, sem 
doppler sinal. Na fase avançada tem 
aparência de lesão heterogênea, 
com bordas irregulares com 
hipervascularizasão periférica e 
hipovsacularizasão central. 
 
 
 

  Lesão cutânea de SK 



Nefropatia do HIV 

32% de pacientes com HIV têm nefropatia. Nefropatia do HIV  
é a forma clássica de acometimento glomerular pelo HIV, ocorrendo 
frequente em pacientes negros e manifestando-se com proteinúria 
nefrótica e perda de função renal. No entanto, essa nefropatia pode ser 
parte da manifestação inicial da doença. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Intensidade do eco cortical  
é forte – “Rim branco” 

Rim 

Figado 

 Apesar do achado comum de 
proteinúria grave e hipo-
albuminemia, a maioria dos 
pacientes não apresenta edema 
significativo ou hipertensão. A 
ausência de sinais clínicos leva ao 
diagnóstico tardio. A ecografia 
demonstra rins hiperecogênicos, 
aumentados (ou tamanho normal) 



HIV  ECOGRAFÍA 

Alterações cardíacas 
Manifestações  cardíacas  mais associadas com HIV na África Sub-
Sahariana são: 
                             Cardiomiopatia do HIV 

 Doença pericárdica  
 Hipertensão Pulmonar do HIV 

 
 
 
 

Cardiomiopatia do HIV pode ser causada por direta infecção de 
miocárdio pelo virus HIV, infecção oportunista, resposta 
autoimune, abuso de drogas e/ou cardiotoxicidade, malnutrição e 
distúrbios endócrinos. 
 
TB pericardite e mais comum causa de derrame pericardico na  
África Sub-Sahariana e nas outras regiões onde TB é endêmica,  
Co-infecçao com HIV occore em 60 % dos pacientes com TB 
pericardite.  
 
 
 



TB  EXTRA-PULMONAR 

TB extra-pulmonar é mais altamente 
relacionadas com o HIV do que TB pulmonar. 

FASH – Focused 

Assessment with 

Sonography for 

HIV/TB 

FASH - avaliação focada com ecografia para o 
diagnóstico de TB extra-pulmonar em pacientes 
com HIV 
  



TB extra-pulmonar é mais altamente relacionada com o 
HIV do que TB pulmonar. Maioria do HIV/TB co-infecção     
casos são relatados em África Sub-Sahariana. 

Incidência de TB extra-pulmonar em países africanos: 

• em pacientes HIV negativos 20 – 25% 
• em pacientes HIV positivos  50 – 70% 

TB extra- pulmonar é comum em pacientes com HIV, 
especialmente com conta CD4 < 200, com  alta morbi-
mortalidade. 
                    76% têm conta CD4 < 100 

TB  EXTRA-PULMONAR 



FASH exame 

FASH exame aumento significativo a detecção de 
tuberculose extra-pulmonar. 

Na área epidêmica da tuberculose, especialmente em 
paciente com HIV,  FASH exame permite rapidamente 
detectar: 

• TB pleural   
• TB pericardica 
• TB abdominal  



TB  pleural 

 
Múltiplas septações fibrinosas  
(liquido pleural é rica em fibrina – 
significa exudate). Mas ocorre 
tardiamente, nas formas mais crônicas. 

Espessamento pleural, 
com nodularidade pleural.  

Derrame pleural 

espessamento  

pleural  

costela 

costela 



TB pericardite 

Os sinais típicos para  
TB pericardite: o derrame 
pericárdico com as septações 
fibrinosas e espessamento 
de folhetos pericárdicos. 
A superfície do coração tem 
uma  aparência de pericárdio 
desgrenhado (camada de 
material fibrinosa), com 
septações fibrinosas, que 
estende para o pericárdio 
parietal. 

 

  
Ecografia é o exame mais efetivo para o diagnóstico de derrame 
pericardico, permite estimar o volume do líquido e detectar, 
precocemente, o tamponamento pericárdico.  
 
 

derrame 

Pericárdio visceral  

desgrenhado 

coração 



TB  linfadenite abdominal 

Aorta 

Linfadenopatia abdominal, 
ao longo de aorta. 

Calcificação  em linfonodulo  
mesenterico. 

Estrutura heterogênea com calcificaçoes e áreas de necrose em 
linfonodulos aumentados são sinais típicos de tuberculose. 



TB peritoneal 
 
A aparência laparoscópica de tuberculose peritoneal -  espessamento 
peritoneal com tubérculos miliar e septações fibrinosas.  
A aparência laparoscópica é mais útil para diagnóstico de tuberculose 
do que o exame histológico ou bacteriológico. 
 



TB peritoneal 

Parede peritoneal é normal, fina.  
(espressura normal = 0.3 mm) em  
paciente com cirrose hepática. 

Espressamento de parede  
peritoneal  (2.5 mm) com  
nodularidade (TB peritoneal). 

Ascite 

Ascite 

Peritônio  
normal 

TB peritoneal 



TB peritoneal 

Ascite 

Espressamento de parede  
peritoneal com nodularidade, 
ascite. 

Ascite com múltiplas  septações 
fibrinosas. 
(líquido rico em fibrina) 



TB peritoneal 

Espressamento significativo 
(4 mm) de peritônio parietal  
e visceral, com nodularidade. 

Peritônio espressado, com 
nodulos múltiplos  
hipoecogênicos (2-3 mm) –  
tuberculomas peritoneais. 

Ascite 

Ascite 



TB peritoneal 

Líquido intraperitoneal pode ser anecogênico ou ecogênico, com 
microparticulas. Septações são frequente presentes e podem ser 
esparsas, finas e incompletas ou numerosas e espessas. 
Linfadenopatia omental e mesentérica ocorre frequente.  
 

Septações incompletas com 
movemento são típicas para 
TB peritoneal. 

figado 

Camadas fibrinosas na 
peritônio vesceral. 



TB esplênica 

Forma miliar manifesta-se 
usualmente como 
esplenomegalia leve com 
micronodulos (de 1 mm a 3 mm) 
até 1- 1,5 cm, hipoecogênicos, 
múltiplos no baço (tuberculomas 
esplênicas hipoecogênicas). baço 

Para detectar forma miliar (ou para lesões até 1 – 1.5 cm) é 
necessário usar sonda linear com alta resolução! 



TB disseminada 

Linfadenopatia abdominal e lesões hipoecogênicas do baço são 
frequente visualizadas em pacientes com HIV e apontam para  

                HIV/TB co-infecção/TB disseminação  
 

 

 

Lesões hipoecogênicas do baço  
(0.5 – 1 cm). Usada sonda linear. 

Linfadenopatia abdominal 
(TB linfadenite)  



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)  
Múltiplas granulomas  
pequenas, hiperecogênicas. 
Ocorre aumento hepático  
difuso e elevação das enzimas 
hepáticas. 



TB renal 

TB renal é muito frequente apresentação de TB extra-pulmonar. 
TB abscessos hipoecogênicos e/ou dilatação pielocalicial com 
espressamento de paredes podem ser detectados pela ecografía.  

Abscesso renal  1.4 cm 

dilatação  
pielocalicial  

abscesso 



TB renal 

TB renal. TB abscesso  
hipoecogênico  (2 cm) em 
parênquima renal. 

Usada sonda linear 

TB renal miliar (lesões múltiplas 
hipoecogênicas pequenas de 1 mm 
a 3 mm em parênquima renal), 
em paciente com TB disseminada. 



TB testicular 

Lesões hipoecogênicas múltiplas em testiculo.  

Usada sonda linear 

Liquido, com 
septos fibrinosos 

testiculo 

testiculo 



TB pulmonar 

sonda linear 

Micro-consolidações difusas hipoecogenicas subpleurais 

Sinais ecográficos de TB miliar pulmonar são muito especificos: 
difusas micro-consolidações hipoecogênicas subpleurais bilaterais 
e frequente associada com edema intersticial (múltiplas B-linhas) 
 
 



 

Anemia Falciforme 
 AFRICAN KILLER 

A anemia falciforme (AF) é uma hemoglobinopatia hereditária 
causada por uma mutação no gene da HBB e caracterizada pela 
predominância da hemoglobina (Hb) S nas hemácias, compreende 
um grupo de anemias hemoliticas crônicas. Hemólise crônica e 
crises vaso-oclusivas com complicações isquêmicas são as 
características marcantes dessa doença. A presença de hemácias 
deformadas leva a oclusão  
microcirculatoria com infartos em  
varios órgaos, que são responsáveis  
para a maioria das manifestacões  
clínicas e radiológicas. 

É mais frequente na África, 80% dos 
casos de anemia falciforme ocorram 
na África Sub-Sahariana.  



 

Sinais ecográficos na AF 

 
Figado e baço são órgaos mais frequente afetados na AF com 
hepatomegalia e esplenomegalia no estudo ecografico. 
 
Na primeira infância, uma esplenomegalia decorrente da congestão 
na polpa vermelha pelo sequestro de eritrócitos falcizados nos 
cordões esplênicos e sinusóides, que evolui com a formação de 
trombose e infartos, culminando com a atrofia e fibrose do órgão. 
Este fenômeno, denominado de auto-esplenectomia, ocorre 
geralmente os 5 anos de idade. 
 
Os pacientes com doença falciforme são propensos ao 
desenvolvimento de cálculos biliares por hemólise crônica. 
Colelitíase por causa de cálculos de bilirrubina é frequente (até 70% 
dos pacientes desenvolvem ao longo da vida).  



Esplenomegalia  
na primeira infância  

Auto-esplenectomia em criança 
9 anos (baço atrófico 4 cm, 
mas pode ser não detectável  
no estudo ecográfico)  

 

Sinais ecográficos na AF 

 

Rim E 

Rim E 

baço  

baço  



 

 
Tríade ecográfica de AF  

 
 

 

 

 

Colelitiase  30-70 % 

 

 

 

Hepatomegalia  88% 

 

 

 

Auto-esplenectomia  48%  



 

Complicações agudas na AF 

 
As complicações da doença falciforme estão associadas à sua 
fisiopatologia e eventos relacionados à falcização das hemácias.  
As principais manifestações da doença estão relacionadas com 
fenómenos de vaso-oclusão com complicações isquêmicas. 
 
São várias as complicações agudas na doença falciforme: crises vaso-
oclusivas, infecções, principalmente do trato respiratório e 
septicemia, síndrome torácica aguda, sequestro esplênico, priapismo, 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) e crise aplástica. A manifestação 
mais comum dos doentes falciformes é a crise álgica, ou crise vaso-
oclusiva (CVO). 
 
O conhecimento das sinais ecográficos de complicações na Doença 
Falciforme é de extrema importância para diagnóstico precoce. 
 

 

 



Manifestação abdominal 

Dor abdominal no portador de AF pode simular abdome agudo 
cirúrgico e normalmente é atribuída a episódios de vaso-oclusão.  
É importante salientar que a crise vaso-oclusiva não deve causar 
peritonismo. 
 
Dor abdominal representa diagnóstico diferencial difícil e devem 
ser descartados infarto de órgãos abdominais ou outros quadros 
inflamatórios como colecistite aguda, apendicite ou gastroenterite 
aguda.  
 
Mas a apendicite um evento raro nesses indivíduos, com uma 
incidência mais baixa do que na população em geral. As bases 
biológicas para este achado permanecem desconhecidas. 
O exame ecográfico deve ser minucioso para a diferenciação e 
repetido seriadamente, se necessário. 



Manifestação esplênica    

Sequestro esplênico  
Crise de sequestro esplênico agudo (SEA) é uma complicação muito 
frequente na infância, caracterizado por súbito sequestração de 
sangue dentro em baço, com depleção de volume intravascular e 
pode rapidamente evoluir ao colapso cardiovascular. Sequestro 
esplênico é  a segunda causa mais comum de morte em crianças 
menores de 5 anos de idade. A etiologia é desconhecida, mas, 
infecções virais parecem preceder à maioria dos episódios. Na 
anemia falciforme, o SEA pode ocorrer nos primeiros meses de 
idade, sendo menos frequente após os 6 anos.  
 
Clinicamente é caracterizado por aumento súbito do baço e a 
redução intensa da Hb (menos 2g/dL), sintomas de anemia e 
hipovolemia podendo evoluir para choque hipovolêmico. 



Eslenomegalia com multiplos 
infartos pequenos em criança 
com AF.  

Manifestação esplênica    

Infarto esplênico  

Maciço infarto esplênico  
em criança com AF.  



Manifestação esplênica    

Infarto esplênico  

Abscesso esplênico, como complicação, é raro (0.7%).  
Ruptura do baço aumentado é mais raro.  

infarto 
A ecografia pode detectar os 
infartos esplênicos como  
áreas  hipoecogênicas perifericas, 
geralmente pequenas. 
 
Infartos esplênicos pequenos 
múltiplos são detectados pela 
sonda linear (não visiveis no 
estudo com sonda convexa). 
 



Manifestação hepática  

 
 
 

Síndrome do quadrante superior direito 
Dor em hipocôndrio direito e icterícia podem dever-se a infarto 
hepático, sequestro hepático, colestase intra-hepática, colecistite, 
obstrução biliar ou hepatite viral aguda.  
Hepatite é uma das causas de doença hepática em indivíduos com 
AF, e o vírus C é o principal agente etiológico de hepatite pós-
hemotransfusional. 
 
Os pacientes com doença falciforme são propensos ao 
desenvolvimento de cálculos biliares por hemólise crônica. 
Colelitíase por causa de cálculos de bilirrubina é frequente (até 70% 
dos pacientes desenvolvem ao longo da vida) e pode ser 
assintomática ou levar a colecistite aguda ou obstrução biliar e nessa 
situação recomenda se ultrassonografia de vias biliares. 
 



Colecistite aguda litiásica   
(calculo impactado com edema 
de parede vesical e sinal de 
Murphy positivo) 
 

Coledocolitíase com obstrução  
biliar (as vias biliares 
intrahepáticas dilatadas) 

Manifestação biliar  



 

Manifestação torácica 

  
Síndrome torácica aguda (STA).  
Pacientes com dor torácica, tosse, dispneia, hipoxemia, 
prostração e alteração radiológica recente do tórax provavelmente 
têm síndrome torácica aguda.  
STA constitui a principal causa de morte.  
 
Na maioria das vezes, a STA se desenvolve após 24 a 72 horas de 
CVO (crise vaso-oclusiva). 
Sua fisiopatologia é complexa e envolve infecção (pneumonia), 
infartos (por trombose pulmonar in situ e vaso-oclusão, embolia 
gordurosa (por necrose óssea),  atelectasias e falcização 
intrapulmonar. Pode ocorrer infecção secundária de áreas 
infartadas no parênquima pulmonar na síndrome torácica aguda. 
 

 



Infarto pulmonar Pneumonia   

 

Manifestação torácica 

  

Consolidação  subpleural  
hipoecogênica , forma irregular, 
7 x 5 cm 

Consolidação  subpleural 
hipoecogênica, tamanho 2 cm, 
forma triangular. 



 
É importante lembrar que qualquer 
infecção bacteriana no indivíduo com 
anemia falciforme tem potencial de 
evoluir para sepse.  
 
Sepse  é um risco permanente devido 
à redução ou ausência de função 
esplênica, principalmente nos 6 
primeiros anos de vida, sendo a 
principal causa de morte entre 
lactentes com anemia falciforme.  
 

 

Complicações na AF 

 



Dor lombar de forte intensidade pode indicar infarto renal agudo e 
leva a hematúria macroscópica ou microscópica durante um 
episódio de crise vasooclusiva e costuma evoluir com atrofia 
progressiva do rim comprometido.    

Manifestação renal  

Infarto renal agudo em paciente  
com AF: 
Área hipoecogênica em  
parênquima renal, sem sinal  
de doppler (sem vascularização). 

Indivíduos com AF são susceptíveis 
a infecção do trato urinário.  

Há predomínio em mulheres, com maior probabilidade de infecções 
do trato urinário com dano isquêmico renal. 



Nefropatia Falciforme e insuficiencia renal pode occore com 
manifestaçao aduda ou crônica. A doença glomerular aguda 
manifesta-se por hematúria, albuminúria e edema generalizado. 
 
Entre os acometidos pela anemia falciforme, 60% dos maiores de 
40 anos apresentam proteinúria e 30% têm insuficiência renal. A 
síndrome nefrótica é encontrada em 40% dos adultos, com níveis 
de creatinina superiores a 1,5 mg/dL. 
 
A insuficiência renal aguda pode ser associada à desidratação e 
hipovolemia e a correção destes problemas costuma restaurar a 
função renal. Por outro lado, a insuficiência renal crônica tem 
prognóstico ruim.  
 

Manifestação renal  



Manifestação renal  

O achado de rins aumentados ao estudo ecografico é frequente, e 
pode ocorrer em 50%, nos danos crônicas os rins podem se 
apresentar atrofiados. Ecogenicidade cortical renal pode ser 
normal ou aumentada, ou ecogenicidade medular aumentado, ou 
parênquima renal hiperecogênica difusa.  
 

Ecogenicidade medular  
aumentado, com ecogenicidade  
cortical normal 

Ecogenicidade  cortical  
aumentado (Rim “branco”) 

Figado  

Rim 
Rim 



Acidente Vascular Cerebral (AVC) é  uma causa 
significativa de morbilidade e mortalidade na doença de células 
falciformes, ocorrendo com uma incidênciade 10 a 25%. O acidente 
vascular cerebral em doentes com anemia de células falciformes é 
multifactorial, mas ocorre essencialmente por 2 mecanismos: 
arteriopatia progressivamente oclusiva e obstrução dos pequenos 
vasos por formação de rolhões de células falciformes. Um alto risco 
individual pode ser identificado por estratégias simples bem 
estabelecidas como a ultrassonografia com Doppler transcraniano. 
Doppler transcraniano permite detectar velocidades elevadas de 
fluxo sanguíneo indicadoras de doença vascular e de alto risco 
de AVC futuro (apontam para a agregação de células falciformes 
como o provável mecanismo fisiopatogénico). 
 

 
 
 

Manifestação cerebral  



O Doppler Transcraniano Cerebral, ao medir velocidades de fluxo 
sanguíneo elevado (velocidade média na artéria cerebral média  
> 200 cm/s), indicadoras de doença vascular e de elevado risco de 
AVC, ajuda na detecção precoce de doentes em risco de virem a 
sofrer um AVC e monitoriza a evolução dos doentes que tiveram um 
AVC e se encontram a fazer terapêutica . Doentes com velocidades 
entre 170 e 200 cm/s apresentam risco intermédio de AVC. 
 
Incidência de AVC caiu drasticamente após o estudo STOP que 
evidenciou a importância do screening ultra-sonográfico de 
hiperfluxo das artérias cerebrais na profilaxia primária de evento 
isquêmico. A partir dessa triagem de baixo custo, a transfusão crônica 
com objetivo de manter HbS <30% levou a diminuição de 
aproximadamente 90% dos AVC na infância.  
 

Manifestação cerebral  



  

O Doppler transcraniano evidenciou 
velocidade média elevada (>210 cm/s) 
na artéria cerebral média esquerda 
(artéria sintomática). 
 
Velocidades elevadas de fluxo 
sanguíneo indicadoras de doença 
vascular e de alto risco de AVC futuro 
(apontam para a agregação de células 
falciformes como o provável  
mecanismo fisiopatogénico). 
 

Manifestação cerebral  



Os ossos e articulações são os principais locais das crises vaso-
oclusivas, provavelmente por causa da hipóxia sofrida nesses 
locais. Manifestam-se com dor difusa ou localizada em músculos 
ou articulações. Normalmente, não há alterações em ossos e 
partes moles; o surgimento de eritema e calor sugere celulite. Dor 
na articulação coxofemoral, por sua vez, sugere necrose de cabeça 
de fêmur. 
 
A necrose da medula óssea, secundária ao infarto ósseo, 
predispõe o paciente com anemia falciforme a complicações 
como osteomielites e artrites sépticas. 
A crise vaso-oclusiva pode apresentar derrame articular, mas é 
necessário descartar pioartrite, e a punção articular deve ser 
realizada em casos duvidosos. 

 

Manifestação ósteo-articular 

 



A osteomielite ocorre em 12% dos pacientes falciformes. Fêmur, 
tíbia e úmero são os ossos mais acometidos.  
Os principais agentes etiológicos são Salmonella (80%), 
Staphylococcus e bacilos gram negativos Entéricos. 
 
Sua apresentação é similar à das crises álgicas, o que dificulta o 
diagnóstico. Muitas vezes, essa complicação só é suspeitada após  
1 a 2 semanas de tratamento para crise álgica sem sucesso.  
 
A sensibilidade da ultrassonografia pode alcançar até 74%, os 
sinais principais de osteomielite são: liquido periosteal  e colecção 
de liquido adjacente ao ossos. 
Mas o liquido periosteal pode ocorrer em CVO não complicada. 
 

 

Manifestação ósteo-articular 

 



Ecografia realizada com sonda 
linear  em criança 12 anos de idade 
com AF. 
O principal sinal ecográfico de 
osteomielite - liquido periósteal.  
O periósteo é separado de córtex 
de tíbia. 

Ecografia realizada com sonda 
linear  em criança 8 anos de idade 
com AF. 
Liquido ecogenico (6 mm) adjacente 
ao tíbia. 

 

Manifestação ósteo-articular 

 
 Osteomielite  



PIOMIOSITE TROPICAL 

Piomiosite Tropical (PT) é uma infecção primária dos músculos,  
supurativa, que rapidamente evolui para abscessos, geralmente 
causada pelo Staphylococus aureus (90%), que ocorre 
principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Em regiões 
africanas, como Uganda, é descrito que Piomiosite Tropical é 
responsável por aproximadamente 4% das internações por causas 
cirúrgicas. 
PT acomete indivíduos de todas as idades, mas mais comum na 1ª e 
2ª décadas de vida, com  predomínio no sexo masculino. 
Em 50% das vezes, apresentam uma patologia associada como 
diabetes mellitus, HIV e doenças hematológicas (anemia falciforme, 
leucemia, mielodisplasia). Os principais fatores de risco associado à 
patogenia da piomiosite são: trauma local prévio, desnutrição, 
etilismo, estresse de musculatura durante o exercício físico, 
hipovitaminose, infecção parasitária e viral e imunossupressão. 
 
 



PIOMIOSITE TROPICAL 

Pode acometer qualquer grupo muscular, mas habitualmente um 
único músculo é afetado, embora de 11 a 43 % dos pacientes 
tenham envolvimento em de múltiplos grupos musculares. A 
localização mais frequente é o músculo íleo psoas seguido dos 
glúteos, músculos da coxa, abdominais, torácicas  e antebraço.  
 
A PT apresenta três estágios :  
fase I, ou “invasiva”,caracterizada por miosite inicial, inflamação 
muscular difusa, sem formação de abscessos. 
fase II, ou “supurativa”, 10 a 14 dias após o início dos 
sintomas,caracterizada pela formação de abscesso intramuscular, 
único ou múltiplo. Aproximadamente 90% dos casos são 
diagnosticados na fase II.  
fase III, ou “tardia”, frequente há sepse e evolução para óbito. 
 



PIOMIOSITE TROPICAL 

A ecografía é muito útil para 
diagnóstico de processo inflamatório 
nos tecidos moles e abscessos  
intramusculares. 
 
Abscesso intramuscular da parede 
abdominal anterior (coleção 
hipoecogênica intramuscular com gás). 
 
 

O diagnóstico precoce ainda é desafiador, por apresentar    
inicialmente sinais e sintomas não específicos, o que dificulta o 
diagnóstico, muitas vezes confundido com simples dores musculares. 
O diagnóstico precoce com tratamento adequado (drenagem cirúrgica 
e antibioticoterapia adequada), são fundamentais para o sucesso da 
terapêutica.  
 
 

 



PIOMIOSITE TROPICAL 

(coleção hipoecoica intramuscular) 

É importante lembrar que nas áreas endêmicas de tuberculose abscessos 
dos musculos psoas muito frequente são secundarios a TB vertebral e  
diagnóstico correto tem impacto direto no tratamento. 
 
 

 

Abscesso do musculo psoas Pequeno abscesso do musculo 
psoas 



A ascaridíase é uma doença que 
apresenta alta prevalência, 
principalmente em países 
subdesenvolvidos e com 
condições sanitárias precárias, 
por exemplo, estimada em 39% 
da população brasileira e 25% da 
mundial.  
 
Pode causar complicações 
intestinais como obstrução 
intestinal, volvo, invaginação, 
apendicite, peritonite ou mesmo 
perfuração intestinal. 

 

ASCARIDÍASE  

 

Agente causador: Ascaris 
lumbricoide, conhecido  
como lombriga.  



 

ASCARIDÍASE  

 

Ascaris  pode detectar pela ecografía durante avaliação do conteúdo 
intra-luminal  de intestino delgado. Na ecografía ascaris tem 
aparência como estrutura ecogênica tubular. 
 

Corte transverse  Corte longitudinal  



 

ASCARIDÍASE  

 
A ascaridíase é comum causa de obstrução intestinal  nas crianças 
em  areas tropicais e subtropicais.  
A obstrução intestinal alta é a complicação mais frequente em 
parasitações volumosas. 

Na ecografí a, corte 
transversal de lugar de 
obstrução intestinal  mostra  
aparência „shack of cigars“  
de secção transversal de 
múltiplos wermes 
(parasitações volumosas)  



 

ASCARIDÍASE  

 

A migração para o ducto colédoco é incomum. O principal 
sintoma clínico é a dor no abdome superior, e entre as 
complicações, obstrução do trato biliar, colangite ascendente, 
pancreatite aguda e icterícia obstrutiva podem estar presentes.  
 
 

Usualmente este verme se instala na luz intestinal, mas pode 
migrar para outros locais como ductos biliares, vesícula biliar e 
ducto pancreático podendo complicar com obstrução biliar, 
colangite, colecistite  e pancreatite. 

O tratamento para ascaridíase das vias biliares consiste na 
administração de drogas anti-helmínticas e a remoção do verme 
por via endoscópica ou cirúrgica. 

A ecografia é um bom método para diagnóstico e 
monitoração do tratamento do verme nas vias biliares.  



Ascaridíase de colédoco 

Um caso de ascaridíase de colédoco, diagnosticada pela ecografia. 
Paciente de 40 anos, com quadro de colica biliar, sem  icterícia. O 
exame ecográfico mostrou dilatação de colédoco, sem dilatação das 
vias biliares intra-hepáticas e a presença de um verme no colédoco. 

Na ecografía ascaris tem aparência como estrutura ecogênica  
cilíndrica bem definida dentro do coledoco. Coledoco dilatado 0.9 cm.   

Corte transversal  Corte longitudinal  



Ascaridíase da vesicula biliar 

Ascaridíase biliar é mais comum complicação de ascaridíase intestinal, 
causada pela migração de ascaris duodenal  dentro em colédoco artavés 
de abertura papilar. Em alguns outros casos ascaris pode migrar nas vias 
biliares intra-hepáticas, mas raremento  em vesicula biliar. 
 
 
 
 

Na ecografía ascaris tem aparência como estrutura ecogênica tubular  
bem definida dentro da vessicula biliar.  



AMEBÍASE  

Amebíase é uma infecção causada pelo protozoário 
parasito E. histolytica. Amebíase é predomina em regiões 
tropicais e subdesenvolvidas, onde as condições sócio-
econômicas e higiênico-sanitárias são precárias. Nos países 
desenvolvidos, a amebíase é diagnosticada mais frequente em 
imigrantes ou viajantes de países endémicos.  
 
Amebíase é primário intestinal e secundário extraintestinal.  
O mais frequentes lugares primarios são ceco e região 
sigmoidoretal. O fígado é lugar mais comum de manifestação 
extraintestinal. 
O diagnóstico da colite amebiana pode ser feito pela microscopia 
de parasites nas fezes ou tecidos do cólon e estudo serologico em 
pacientes com diarréia sanguinolenta.  



AMEBÍASE  

Na ecografía, disenteria amebiana aguda tem aparência de 
espressamento de parede intestinal (não especifico na fase inicial).  
Na fase avançada ou crônica pode detectar paredes espressadas  
(8 – 17 mm) do segmento intestinal com aparência de sinal ecografico 
“pseudo-rim” ou com espressamento assimétrico, com forma 
de granuloma amebiana (ameboma). Mas aparência semelhante 
 
  

Amebíase Intestinal  

também têm: TB intestinal, 
Linfoma intestinal, doença de 
Crohn ou colite ulcerativa.  
 
Espressamento assimétrico de 
parede de ceco, sugerindo 
ameboma, em paciente com 
abcesso hepático amebiano. Corte transverse de ceco 



Os abscessos amebianos são determinados pela infecção 
hepática pela Entamoeba histolytica, sendo o fígado o local mais 
comum de sua manifestação extraintestinal.  
 A formação de abscessos 

hepáticos pode ocorrer em até 
25% dos pacientes infectados e é 
a complicação não entérica mais 
comum. Quadro clinico 
caracterizado por:  febre, dor 
abdominal localizada no 
hipocôndrio direito, associada a 
anorexia, náuseas e vómitos, 
diarreia (15% dos casos).  

Amebíase Hepático  

AMEBÍASE  



As complicações do abcesso hepático amebiano ocorrem 
geralmente da sua ruptura (na cavidade abdominal, pleural) ou 
infecção bacteriana secundária. 
 
Os exames de imagem (ecografia, TAC, RM) são de fundamental 
importância para o diagnóstico preciso dos abscessos hepáticos.  
A ecografia do abdome é o método de escolha devido a sua 
eficiência e acessibilidade.  
 
De acordo com a fase evolutiva, pode-se observar diferentes 
padrões ecográficos. 
Na fase inicial parênquima hepático pode ter discreta zona 
hipoecogênica sem limite com o parênquima adjacente normal. 
Necrose amebiana, apresentando cavidade com conteúdo necrótico 
hipoecogênico e heterogênico.  
 

 

 

 

 

Abcesso Hepático Amebiano 



Abcesso Hepático Amebiano 

Na ecografía, é característicamente uma lesão solitária, geralmente 
volumosa, arredondada, com conteúdo líquido, hipoecogénico, que 
tem movemento no tempo real, sem sinal de Doppler (mas liquido 
pode ser heterogéneo, especialmente na fase inicial). Ocorre mais 
frequente no lobo direito de figado. 
 

Grande abscesso (17 cm, com 
volume 2500ml) 

abscesso 

abscessos 

Abscessos amebianos (9 e 3 cm) no 
lobo direito do fígado 



a) Abscesso amebiano (6.5 x 4 cm) no lobo direito do fígado, 
antes do início de terapêutica com metronidazol (1º dia de 
internamento). 

b) Abscesso amebiano (2,8 cm) após terminar 15 dias de  
tratamento com metronidazol. 

Abcesso Hepático Amebiano 

A) B) 

Evolução ecográfica  



Abcesso Hepático Amebiano 

Diferenciação por imagem entre abscessos amebianos 
e piogênicos (bacterianos) é difícil e muito frequente 
impossivel por os sinais ecográficos semelhantes: formato 
redondo ou oval em 82% nos abscessos amebianos e em 60% 
nos piogênicos e o aspecto hipoecogenico com finos ecos em 
seu interior (56% nos abscessos amebianos e 36% nos 
piogênicos).  
 
Mas, é importante lembrar, que  nas áreas tropicais e 
subtropicais,  onde amebaíse é endêmica, mais frequente 
ocorre abscesso amebiano.  
 
Infecção secundaria bacteriana  pode ser em 20 % dos casos 
de abscessos amebianos. 



Abcesso Hepático Amebiano 

Material do abscesso 
amebiano , obtido  por 
drenagem, tem aparência 
tipica “Anchovy paste”  
  

Drenagem Percutânea  
Eco-guiada do abcesso amebiano  



 Schistosomíase hepática o agente causador é o Schistosoma 

Mansoni, que vive nas veias do intestino e do fígado (sistema porta), e 

os ovos que não chegam à luz do intestino podem refluir para o 

fígado, onde provocam focos de inflamação com fibroses, levando 

eventualmente à cirrose hepática. A maioria das mortes ocorre por 

comprometimento hepático e por complicações de hipertensão 

portal. 

Schistosomíase urinária o agente causador é o Schistosoma 

Hematobium, que vive nas veias do plexo vesical. Sua fase crónica é 

caracterizada pela deposição de ovos do parasita em tecidos das vias 

urinárias com resposta inflamatória, formação de granulomas e 

fibrose, apresentando-se com hematúria, e, em fases terminais, com 

insuficiência renal por obstrução urinária ou neoplasia da bexiga. 

SCHISTOSOMÍASE 



SCHISTOSOMÍASE 

A infecção ocorre por penetração das larvas (libertadas pelos 
caracóis) da pele a partir da água contaminada (por nadar em lagos, 
lagoas e outros corpos de água contendo os caracóis e do parasita). 

NUNCA NADAR NOS RIOS DA  ÁFRICA! 



Mais de 200 milhões de pessoas no mundo estão infectadas 
pela esquistossomose. Estima-se que 85% das pessoas 
infectadas vivam no continente africano e e particularmente 
comum na África subsaariana. 
 
Angola é um dos países africanos mais afetados pela 
esquistossomose, amplamente distribuída em todo 
o território e é endêmica em 13 das 18 províncias do país, o 
que corresponde a 72 % do território nacional (RELATÓRIO do 
MINSA, 2001). Com prevalências diferentes, por exemplo, 
prevalências  de 25% na comuna de Funda (província de 
Luanda) e de 69% na comuna de Matala (província da Huila). 

SCHISTOSOMÍASE 



Distribuição da Schistosomíase 
                   em Angola 

Schistosoma 
Hematobium 
(urinária) 

Schistosoma 
Mansoni 
(hepática) 



SCHISTOSOMÍASE 

O diagnóstico de schistisomíase hepática aguda, é relativamente 
fácil, simples e rápido, e é dependente principalmente da detecção 
de ovos nas fezes do paciente ou exame imunológico. Os sinais 
ecogrfáicos tipicos pode detectar em formas mais crônicas, 
avançadas da doença. 
 
Sinal ecogrfáico especifico de schistisomíase hepática é fibrose 
periportal, que acomete principalmente a veia porta no hilo 
hepático e estende também para os ramos intra-hepáticos do 
sistema porta e para a região perivesicular. O espessamento fibroso 
periportal constitui-se em alterações que permitem uma 
identificação da doença, sendo caracterizado na ecofrafía como 
área de hiperecogenicidade periportal.  
 
 
 

Diagnsótico ecogrfáico de Schistosomíase hepática  
 



SCHISTOSOMÍASE 

Fibrose representa um aspecto importante na schistisomíase e é 
conseqüência da reação granulomatosa (resposta imunológica), 
dirigida contra os ovos do parasita que são depositados no 
fígado, sendo limitada ao espaço periportal, sem haver 
comprometimento do parênquima hepático nem progressão 
para cirrose.  
 
Na schistisomíase, grande parte das pesquisas, atualmente se 
baseia no entendimento da associação entre a resposta 
imunológica e a formação do granuloma e fibrose hepática.  
Os granulomas schistisomóticos estão associados com as células 
T helper CD4+ e representam a reação de hipersensibilidade 
tardia. 



A ecografia representa uma importante contribuição no 
diagnóstico da forma hepatoesplênica de schistisomíase. 
 
A ecografia permite a identificação das principais alterações, 
como espessamento periportal, perivesicular, e sinais de 
hipertensão portal:  esplenomegalia, aumento do lobo caudado 
hepático e os padrões hemodinâmicos podem ser avaliados com 
o Doppler (análise do fluxo em veia porta, mesentérica superior 
e esplênica, e identificação dos vasos venosos colaterais , 
recanalizasão da veia umbilical), ascite. 
 
A ecofrafía permite avaliar a extensão, evolução, possível 
regressão da doença após a realização de tratamentos 
apropriados.  
 

SCHISTOSOMÍASE 



SCHISTOSOMÍASE 

O espessamento fibroso periportal caracterizado na ecofrafía 
como áreas de hiperecogenicidade periportal da veia porta e os 
ramos intra-hepáticos. Os graus  de fibrose periportal  são: 
periférica, central, avançada e muito avançada. 
 

Sinal ecogrfico especifico de schistisomíase hepática é fibrose periportal 

Sonda convexa Sonda linear 

figado 

figado 



SCHISTOSOMÍASE 

                            Schistosomíase urinária  
O pico de incidência e prevalência ocorre em crianças em 
idade escolar, entre os 8 e 12 anos. O sexo masculino é o mais 
afectado, devido à maior exposição recreativa à água.  
 
A bexiga urinária é o órgão mais frequente afectado, no 
entanto, outros órgãos, nomeadamente, os ureteres, uretra, 
rins e os órgãos genitais podem também ser afectados. 
 
As manchas arenosas ocorrem em um terço dos doentes e 
correspondem a zonas de deposição maciça de ovos, rodeadas 
por tecido fibroso, nelas pode ocorrer  com muita frequência 
calcificação e localizam-se mais frequente na zona do trígono 
e  próximo dos orifícios ureterais. Estas lesões associadas a 
fibrose do colo da bexiga e periureterais.  



SCHISTOSOMÍASE 

Os ovos retidos na mucosa e sobretudo na submucosa tendem  
a calcificar, o calcário deposita-se no interior dos ovos, sendo o 
grau de calcificação proporcional à concentração de ovos. 
 
Os granulomas podem induzir a formação de nódulos, 
pseudopólipos, papilomas, ulcerações, fissuras, divertículos, 
fístulas e hipertrofia muscular da bexiga.  
 
A schistosomose urinária é caracterizada por macro- e 
microhematúria, causada pelo trauma 
dos ovos que atravessam a parede de bexiga e 
pela presença de lesões ulcerosas na mucosa da bexiga e 
ureteres, onde se localizam os granulomas. 
 
 



SCHISTOSOMÍASE 

O processo inflamatório com hiperemia e presença de 
granulomas na submucosa da parede vesical, 
constituem as principais alterações cistoscópicas frequentes. 
 
O diagnóstico definitivo da schistosomíase urinária:  
identificação de ovos na urina ou nas biópsias vesicais. 
 
A ecografia renal e vesical é um exame não invasivo que 
permite detectar doença crônica, avançada. 
O exame ecográfico pode detectar as lesões da parede vesical 
como hiperecogenicidade, espessamento e irregularidades, 
presença de pseudopólipos e, a nível renal, pode observar-se 
dilatação pielocalicial e ureteral secundária a lesões 
vesicais causadas por S. Haematobium.  



SCHISTOSOMÍASE 

Cistite crônica por Schistosomíase :   
parede vesical com espessamento,  
irregularidades, hiperecogenicidade 
e calcificações. 

bexiga 

Bexiga é normal, com paredes  
Finas. 



SCHISTOSOMÍASE 

Cistite crônica muito avançada 
por Schistosomíase:   parede 
vesical com espessamento 
significativo,  irregular,  com  
microcalcificações. Capacidade 
de bexiga é reduzida significativa. 
 
Biópsia é necessária para excluir 
neoplasia vesical. 
 
 

Manifestações mais tardias, para além da hematúria, incluem 
proteinúria (muitas vezes do tipo nefrótica), calcificações, cólicas 
renais, hidronefrose, obstrução uretral, insuficiência renal e  
neoplasia da bexiga. Schistosomíase é principal causa de neoplasia 
da bexiga. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILARIOSE LINFÁTICA  

Elefantíase crônica  

A filariose é uma parasitose de grande 
importância em saúde pública e endêmica de 
países tropicais e subtropicais. 
A FL é a doença causada pelos filárias - 
nematódes Wuchereria bancrofti que 
parasitam os vasos linfáticos do homem. 
Transmitida pela picada de mosquito Culex  
ou Anopheles contaminado que deposita as 
larvas filarias, na pele lesada das pessoas.  

Essas larvas instalam-se nos  gânglios e vasos linfáticos podendo 
causar a obstrução de fluxo linfático com linfedema crônico. 

Filariose  Linfática  (FL) é também conhecida como elefantíase, devido 
ao aspecto de perna de elefante do paciente com esta doença.  



Os vermes adultos ficam instalados no sistema linfático, enquanto 
suas larvas circulam pelo corpo inteiro através do sangue. 
 
 

FILARIOSE LINFÁTICA  

Filariose  Linfática é caracterizada 
por um processo de inflamação e 
fibrose crônica do órgão atingido, 
com hipertrofia do tecido 
conjuntivo, dilatação dos vasos 
linfáticos e edema linfático.  

Geralmente a seqüência de eventos da elefantíase é a seguinte: 
linfangite, linfadenite, linfangiectasia, linforragia, linfedema 
(edema dos vasos linfáticos), esclerose da derme, hipertrofia da 
epiderme e aumento do volume do órgão (principalmente 
pernas, escroto ou mamas). A elefantíase ocorre geralmente em 
pacientes com mais de dez anos de parasitose.  



O diagnóstico clínico da FL é particularmente difícil.  
No entanto, em área endêmicas, a história clínica de febre 
recorrente associada com adenolinfangite é um forte indicativo de 
infecção. 
 
O diagnóstico confirma-se por exames parasitológicos, 
imunológicos  e por imagem, tais como: exame radiológico, 
linfangiografia e ecografia. Pesquisa de vermes adultos: 
Esta pode ser feita através de biópsias de linfonodos  e através de 
ecografia (principalmente de escroto).  
 
A ecografia permite detectar e monitorar dos vermes adultos vivos 
nos vasos linfáticos dilatados da área escrotal. A ecografia 
possibilita o diagnóstico precoce da infecção e contribui para um 
controle de cura mais eficiente. 

FILARIOSE LINFÁTICA  



FILARIOSE LINFÁTICA  

 
A ecografia também permite detectar dos vermes adultos vivos nos 
vasos linfáticos dilatados da área escrotal,  com movimentos das 
filárias “sinal da dança das filárias” 
 

Ecografia pode detectar  linfadenopatia  e linfangiectasia não-
obstrutiva ou obstrutiva causada pelos parasitos adultos, vivos ou 
mortos, ao impedir o fluxo da linfa, que responsável pela dilatação 
dos vasos linfáticos. 

Ecografia da corda espermatico com 
sonda de 7,5 MHz revilou os 
vasos linfáticos dilatados  como 
as estruturas  cisticas  anecogenicas 
– sinal tipico de linfangiectasia difusa 
causada pela filariose.  
  



FILARIOSE LINFÁTICA  

Em tempo real, as estruturas 
hiperecogênicas mostram 
movimento ativo peculiar 
chamado de sinal da dança da 
filária (SDF), o que 
corresponde à presença de 
vermes adultos vivos de  
W. bancrofti no interior de 
vasos linfáticos; à direita, em 
modo M, visualiza-se  SDF .  

“sinal da dança das filárias” 
Ecografia do conteúdo escrotal com sonda de 7,5 MHz. Em modo B 
(à esquerda), vaso linfático retrotesticular dilatado contendo pontos 
e segmentos lineares ecogênicos no interior de sua luz (setas).  

testiculo 



ONCOCERCOSE 

Ciclo: larvas – vermes adultos- 
microfilarias, que migram ao 
pele e olhos. 
 
Cerca de 37 milhões de 
pessoas estão atualmente 
infectadas com este parasita, 
99% em África Sub-Sahariana. 
Cerca de 300.000 foram 
irreversivelmente cego por ela.  
 

A oncocercose ou cegueira dos rios é a segunda principal causa 
infecciosa mundo da cegueira. É causada por filaria Onchocerca 
volvulus, um verme parasita, transmitida através da picada de uma 
mosca preta.  
 



ONCOCERCOSE 

Ecografia do oncocercoma 

Oncocercoma –  
nodulo oncocercal  
subcutâneo na area ilíaca 

Oncocercoma com  
movemento dos vermes 
adultos  dentro de nodulo 

Sonda linear 



CISTISERCOSE 

Cisticercose  é infecção helmíntica causada pela forma larval do 
parasita Taenia solium (extraintestinal teníase), nos tecidos, sendo 
transmitida pela ingestão de ovos de Taenia.  
Nos países em desenvolvimento da Ásia, África e América Latina,  
a neurocisticercose é considerada endêmica. 
 
Esta patologia consiste na presença de quistos do 
parasita Taenia, em tecidos humanos. Há a forma disseminada  
(com localização nas vísceras, pele e músculos), a oftalmo- 
cisticercose (nos olhos e órbita), a neurocisticercose (no sistema 
nervoso central) e, finalmente, a forma mista com mais de uma  
das localizações acima citadas.  
  
 



CISTISERCOSE 

Endemicidade  de Taenia solium   



TAC e  RM são c os melhores 
exames para a determinação 
diagnóstica de neurocisticercose. 

TAC  
dos cistos cisticercóticos - 
múltiplas lesões císticas 
intraparenquimatosas com 
escólex no interior de várias delas 
e algumas calcificações. 

 

                        Neurocisticercose 
A cisticercose é a enfermidade parasitária que com maior freqüência 
afeta o sistema nervoso central (neurocisticercose). 
 
 
 

CISTISERCOSE 



CISTISERCOSE 

Cisticercose  subcutâneo/intramuscular               

Cisticercose  (cisto com scolex)  
do parasita Taenia em tecido  
subcutâneo. 

Paciente com Cisticercose   
subcutâneo/intramuscular               

SCOLEX 

Usada sonda linear 



CISTISERCOSE 

Paciente femenina, de 43 años, de 
zona rural , presente com  inflamação 
ocular esquerdo  em Centro 
Oftalmológico de Benguela, Angola, 
por diminuição de vista, tratada em 
varias outras clínicas como uveíte.  
 
No estudo ecográfico foi visualizado  
quisto com scolex no olho, com o 
diagnóstico  de cisticercose ocular, 
intravítreo. 
 

Oftalmocisticercose 



Distribuição  de 
Hidatidose em África  

HIDATIDOSE  

Cisto hidático  



CISTO HIDÁTICO  

A hidatidose é uma infecção causada pela forma larval (hidátide) da 
tênia Echinococcus granulosus, formando cistos hidáticos, preferen- 
cialmente no fígado (50-80%) e nos pulmões (5-30%). Dentro do 
cisto encontrasea areia hidática, formada por escóleces isolados e 
por fragmentos da membrana prolígera e das vesículas prolígeras. 
 

Cisto hidático hepático Cistos hidáticos pulmonares 



CISTO HIDÁTICO  

Cisto hidático tem três camadas na sua constituição.   
A camada mais externa, ou pericisto, são células modificadas do 
hospedeiro formando uma zona protetora densa e fibrosa.  
A camada média é uma membrana laminada, acelular e permite 
a passagem de nutrientes. A camada interna, ou germinai, é a 
parede do cisto onde fica o escólex (forma larval do parasito).  
A parede verdadeira ou endocisto é composta pela camada 
germinai (interna) e membrana larninada (média). 
 
No fígado, o cisto hidático é mais comum no lobo direito.  
Os achados de imagem dependem fundamentalmente da fase e 
do estágio de crescimento do cisto (unilocular, com vesículas/ 
cistos-filhos, parcial ou totalmente calcificado). 



CISTO HIDÁTICO  

CE - Cystic Echinococcosis ,   FASE protocol -  Focused Assessment  
with Sonography for Echinococcosis (implementado desde 2000) 

Classificação  dos tipos diferentes dos cistos hepáticos 

“ball-of-wool” 

pseudo-solid 

“Honeycomb appearance” Double wall 

“Water lily sign” daughter vesicles 



FASCIOLÍASE HEPÁTICA 

A fasciolíase  hepática “flukes” é causada por um trematoda - 
Fasciola hepatica, uma parasitose que infesta os animais herbívoros 
e ocasiona infecção humana após ingestão de água ou plantas 
contaminadas. A fasciolíase constitui um grave problema de Saúde 
Pública em países endémicos. 
 
A doença caracteriza-se pelo tropismo hepatobiliar, sendo o seu 
espectro clínico variável desde as formas assintomáticas até formas 
graves da doença. Quando ingeridas, as metacercárias ativamente 
atravessam a parede do intestino delgado em direção à cavidade 
peritoneal, vindo a penetrar a cápsula hepática em poucos dias, 
caracterizando a fase aguda ou invasiva da infecção. 
A seguir, a larva atinge sua maturidade e passa a migrar 
lentamente para o interior das vias biliares, onde exercerá 
seu papel parasitário (fase crônica, obstrutiva ou biliar).  



O diagnóstico baseia-se na clínica, na presença de ovos nas fezes e 
nos testes imunológicos. Os exames imageológicos são também 
essenciais, sendo característico na fase aguda o aparecimento de 
lesões nodulares hepáticas com ramificações periféricas 
visualizadas na TAC.  

Fasciola hepatica na vesicula biliar  
com movemento no tempo real.  

A ecografia tem maior importância 
na fase crônica, porque pode 
mostrar estruturas vermiformes 
móveis no trato biliar. 

FASCIOLÍASE HEPÁTICA 



Na fase aguda a ecografía 
geralmente revela a hepato -
esplenomegalia não especifica. 
Lesãos pequenas necróticas 
pode ser visto ao longo dos 
caminhos  migratróias de fasciola  
e têm aparencia de lesãos  
hipoecogenicas e tipicamente 
dispostos ao longo de tratos  
tortuosas, da superficie hepatica 
a dentro de parenquima hepatica 
profunda. Elas podem mudança 
na quantidade e localisação  ao 
longo do tempo. 

Fasciolíase aguda. 
Lesãos  hipoecogênicas com  
bordas mal definidas 

FASCIOLÍASE HEPÁTICA 



Na fase crônica fasciola adulto 
pode ser visualizada dentro das 
vias biliares  como estrutura 
ecogênica alongada (1-1.5 cm)  
e movemento pode ser visto no 
tempo real.  Os outros sinais 
ecográficos incluem: 
espressamento de parede da 
vesicula biliar e as vias biliares, 
colelitaíse, calcificaões 
pequenas heptiácas, abscessos 
hepáticos, hepatesplenomegalia 
e ascite. 
 
 
 

Fasciola dentro de coledoco com 
dilatação do coledoco e outra 
fasciola em vesicula biliar, com 
movemento no tempo real.  

FASCIOLÍASE HEPÁTICA 



Na fase biliar, os sintomas assemelham-se àqueles da 
coledocolitíase, sendo que os exames de imagem podem espelhar 
dilatação das vias biliares e defeitos de enchimento.  

Na presença de obstrução biliar 
nas áreas endêmicas sempre 
lembre sobre obstrução da via 
biliar pela Fasciola hepatica. 
 
Fasciolas hepaticas retiradas  
do interior de coledoco por 
coledocoscopia. 
 

FASCIOLÍASE HEPÁTICA 



 CORAÇÃO DA ÁFRICA 

Insuficiência cardíaca na África Sub-Sahariana 

A insuficiência cardíaca em África tem uma etiologia bastante 
diferente da classicamente descrita na Europa, está relacionada 
com o grau de desenvolvimento do continente e atinge 
predominantemente uma população jovem. 
Nos países africanos a hipertensão arterial é a principal causa de 
insuficiência cardíaca em África (23%), seguida das 
cardiomiopatias, particularmente a dilatada e da cardiopatia 
reumática. A cardiopatia isquêmica só contribuia para 2% das 
causas de insuficiência cardíaca. 
 
 

Embora a SIDA seja a líder global de causa de morte na África 
Sub-Sahariana, as DCVs representam a segunda causa de 
mortalidade e a primeira entre os indivíduos acima de 30 anos. 



    CORAÇÃO DA ÁFRICA 

TB pericardite e mais comum causa de derrame pericardial na  
África Sub-Sahariana. 

Doença pericárdica na África Sub-Sahariana 
  

Hipertensão Pulmonar na África Sub-Sahariana 
 

Hipertensão Arterial Pulmonar  associada ao HIV pode ser causada 
devido a vasoconstricção, remodelamento vascular e 
microtrombose. Em schistosomiase pode ser causada  por 
granulomas dentro de alvéolos ou oclusão arteriolar.  

Mais comum causas de Hipertensão Pulmonar  (HP) na África Sub-
Sahariana são: Doença do coração esquerdo (HP venosa) – causa 
mais comum, doença crônica pulmonar e/ou hipoxemia (TB, DPOC), 
Hipertensão Arterial Pulmonar  associada ao HIV,  HAP por 
Schistosomiase (nas formas pulmonares em Schistosomiase) e 
Anemia Falciforme (HP com mecanismos multifatoriais). 
 



 CORAÇÃO DA ÁFRICA 

Ecocardiografia focada (simplificada) permite rapidamente detectar 
a insuficiência cardíaca e sua causas, hipertensão pulmonar e sua 
causas pela avaliação visual de dimensão e função do Coração 
Esquerdo e Coração Direito,  tambem o derrame pericárdico.  

Hipertensão Pulmonar  severa 
(avaliação visual).  
Ventrículo direito dilatado 
severo com D-forma do VE. 

Cardiomiopatia dilatada. 
Ventrículo  esquerdo dilatado 
severo com disfunção sistolica 
do VE severa (avaliação visual)  

(para mais informacões ver PROTOCOLOS: FATE, RUSH e BLUE)  

VD 

VE 

normal 

D forma 

VE VE 

Diastola  Sistola  



CONCLUSÃO 

A ecográfia é o mais utilizado por ser um método seguro, rápido, 
não invasivo, simples de ser realizado, sem irradiação e é 
um método diagnóstico amplamente utilizado em países 
industrializados.  
Para algumas investigações diagnósticas, ecográfia substitui os 
outros técnicas radiográficas e tornou- se o método de escolha,  
e muito frequente comparavel ao TAC. Além disso, equipamento  
ecográfico é relativamente barato em comparação com TAC e RM. 
 
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.  
Ainda é muito baixa a utilização da ecografia na África Sub-
Sahariana. 



CONCLUSÃO 

 

 

A ecográfia pode ser realizada 
pelos médicos não radiologistas ou 
enfermeiras, mas treinado 
adequado é necessario para 
fornecer ECOGRAFÍA,  como 
método  ideal para o diagnóstico 
das muitas doenças,  em países 
onde outros métodos diagnósticos 
são limitados, especialmente em 
África. 

A Organização Mundial da Saúde reconheceu que é necessário 
para aumentar o nível de educação na ecográfia em todo o 
mundo, especialmente em paises com recursos limitados.  
Também OMS reconheceu que os modulos curtos de ecografia 
com objetivos focados são mais efetivos do que o curso longo e 
completo de ecografia.  
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