
 

Universidade Federal de São Paulo 

Escola Paulista de Medicina 

Departamento de Diagnóstico por Imagem 

Liga Acadêmica de Radiologia 

 

 

 

 

MANUAL BÁSICO DE ULTRASSONOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013



 

Autores 

Ivan Barraviera Masselli 

Daniel Shen Kuan Wu 

Heitor Andrade Pinhedo 

 

Orientadores 

Prof. Dr. David Shigueoka 

Prof. Dr. Arthur da Rocha Correia Fernandes 

Prof. Dr. Henrique Manoel Lederman 

 

Co-orientador 

Dr. Rodrigo Regacini 

 

Agradecimentos 

Dr. Jorge Delamar Pegneau Filho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. 

Departamento de Diagnóstico por Imagem. Liga Acadêmica de Radiologia. 

      Manual básico de ultrassonografia / Ivan Barraviera Masselli; Daniel 

Shen Kuan Wu; Heitor Andrade Pinhedo. -- São Paulo: Departamento de 

Diagnóstico por Imagem da UNIFESP, 2013. 

           38p. 

       

           1. Manuais e Guias para a Gestão da Pesquisa. 2. Diagnóstico por 

Imagem. 3. Ultrassonografia. 



 

 

 

 

 

 

Prefácio 

 

O Manual Básico é o produto de uma ação conjunta entre monitores e docentes do 

departamento de radiologia e diagnóstico por imagem da Universidade Federal de São 

Paulo/EPM, tendo como intuito principal a introdução de alunos de graduação em medicina 

às técnicas básicas do diagnóstico ultrassonográfico. Neste trabalho abordaremos tópicos 

que auxiliarão o aluno a se familiarizar com os equipamentos ultrassonográficos, os termos 

técnicos, os métodos e a localização de órgãos e estruturas anatômicas do corpo humano. 

 

Não nos basearemos em textos prolongados e aprofundados sobre os temas; neste 

manual, transmitiremos todas as informações necessárias através de fotos, tabelas e 

textos objetivos e diretos, de modo a dar uma noção geral sobre este método diagnóstico. 

Ao final deste texto, esperamos que o aluno seja capaz de conduzir um exame simples de 

ultrassom em seu estágio durante as aulas práticas da Liga Acadêmica de Radiologia.  
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Introdução 

 

Um dos principais métodos de diagnóstico na radiologia é a ultrassonografia. Seu 

uso é altamente difundido na medicina. Atualmente, podemos realizar procedimentos tanto 

diagnósticos como terapêuticos (como a realização de biópsias guiadas por ultrassom). 

Sua abordagem é tão ampla e de fácil acesso que muitos equipamentos de 

ultrassonografia são encontrados atualmente em pequenos consultórios, sendo manejados 

por médicos especializados em áreas bem distintas da radiologia, como Anestesiologia, 

Cardiologia, Gastroenterologia, Medicina de Urgência, Cabeça e Pescoço, Ginecologia, 

Obstetrícia, Neonatologia, Urologia, Ortopedia etc. 

Trata-se da formação de imagens através das propriedades físicas do som, 

permitindo a visualização e estudo de estruturas anatômicas internas. Essa técnica é de 

grande interesse pelas suas diversas vantagens em relação a outros exames radiológicos. 

Além do baixo custo envolvido no exame, trata-se de um procedimento facilmente 

encontrado em centros hospitalares e de rápida execução; é o exame de imagem que 

permite maior contato entre o paciente e o radiologista, o que propicia uma maior obtenção 

de dados clínicos e ajuda a focar a pesquisa ultrassonográfica; permite a obtenção de 

imagens em diversos planos; com o advento do Doppler, pode-se estudar o perfil 

hemodinâmico de uma estrutura; é seguro pois não utiliza radiação, como outros exames; 

e possui a grande vantagem de ser um exame em tempo real, onde a imagem é obtida no 

mesmo instante – permitindo ao operador ter uma noção funcional do órgão,  além da 

realização de manobras que auxiliem no estudo anatômico e patológico (como compressão 

de veias, inspirações profundas etc). 

Em contrapartida, possui algumas desvantagens como a impossibilidade de estudar 

órgãos muito internos ou protegidos por ossos (como o SNC nos adultos, por exemplo), a 

incapacidade de diagnosticar determinadas patologias e sua característica operador-

dependente: todo exame de ultrassonografia depende de um operador capacitado em 

técnicas e conhecimentos anatomo-patológicos, fundamentais para a realização do exame. 

Assim, um mesmo paciente pode receber dois diagnósticos distintos se avaliado por 

médicos inexperientes. Fica evidente, desse modo, que o conhecimento das técnicas 

ultrassonográficas é fundamental para qualquer radiologista e, até certo ponto, para 

qualquer estudante de medicina. 

Neste Manual Básico de Ultrassonografia, iremos guiar o aluno iniciante e 

inexperiente na arte que envolve a realização de uma ultrassonografia. Partiremos do 

início, desde como funciona o ultrassom até conceitos mais práticos, como ligar o 

equipamento, posicionar o transdutor e encontrar os principais órgãos em um exame de 

abdome total, por exemplo. 
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FÍSICA E TRANSDUTORES 
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Física 

 

 Ultrassom é definido como a onda mecânica com vibração de frequência superior a 

20kHz, inaudível para os humanos. Contudo, no exame ultrassonográfico utilizamos 

frequências de 2 a 10 MHz. 

 O transdutor é a parte da unidade de ultrassom que entra em contato com o 

paciente e é conectado ao equipamento de ultrassom (gerador e monitor) através de 

um cabo flexível. 

 As ondas de ultrassom são geradas por cristais piezoelétricos localizados no interior 

do transdutor, que possuem a característica de contrair-se e expandir-se ao receber 

um estímulo elétrico, causando a formação de ondas ultrassônicas; portanto, é 

capaz de transformar a energia elétrica em mecânica.  

 O oposto também é verdade, ou seja, ao receber um estímulo mecânico sua 

contração gera uma diferença de potencial elétrico em sua superfície, formando um 

sinal elétrico que é lido pelo aparelho. Desse modo, o mesmo transdutor é capaz de 

emitir e receber os sinais. 

 O ultrassom é emitido intermitentemente, com duração de um microssegundo a 

cada milissegundo, captando as ondas refletidas no período de repouso (período 

em que não está emitindo pulsos). 

 Como toda onda mecânica, o ultrassom necessita de um meio físico para se 

propagar. Ao longo de seu caminho, ao entrar em contato com a superfície entre 

dois meios de impedâncias acústicas distintas, a onda é refletida e retorna ao 

transdutor. 

 Impedância acústica é a resistência do tecido ao movimento das partículas causado 

pelo ultrassom e é igual ao produto da densidade pela velocidade de propagação do 

ultrassom no meio; sendo assim, cada meio possuirá sua própria impedância (água, 

gases, partes moles etc). 

 A ultrassonografia, portanto, é o resultado da leitura dos ecos gerados pelas 

reflexões do ultrassom nos diversos meios ao longo de seu caminho. O 

equipamento de ultrassonografia realiza essa leitura e produz uma imagem no 

monitor. 

 A intensidade do brilho no monitor é proporcional à intensidade do eco, sendo que 

este depende da diferença entre as impedâncias de dois meios. Quanto maior o 

eco, mais branca aparecerá a imagem. Assim, quando o ultrassom estiver na 

transição entre dois meios com impedências muito distintas uma da outra, o eco 

gerado será bem intenso e a imagem produzida será intensa também (branca, 

portanto). 

 Tecidos que criam ecos mais brilhantes do que os tecidos adjacentes (osso, 

gordura, parede vesicular) são classificados como hiperecóicos. Tecidos que criam 

ecos menos brilhantes do que os tecidos adjacentes (linfonodos, líquidos, músculos) 

são classificados como hipoecóicos. Uma estrutura anecóica é aquela que é livre de 



 

8 
 

ecos, ou seja, não possui nenhuma diferença de meio dentro si (vasos sanguíneos, 

urina normal, bile). 

 A localização de cada ponto corresponde à localização anatômica da estrutura que 

gerou o eco: a direção em que ela se encontra é a do feixe de ultrassom gerado 

pelo transdutor e sua profundidade é calculada por meio do tempo decorrido entre a 

emissão do pulso e a leitura de seu eco (consideramos a velocidade de propagação 

da onda de ultrassom nos tecidos como constante, com valor de 1540m/s, apesar 

desse valor mudar em estruturas ósseas e pulmões). 

 A ultrassonografia convencial, portanto, é bidimensional e representa a visão frontal 

da superfície de corte do organismo, no plano determinado pela posição e 

inclinação do transdutor. Aparelhos modernos permitem a formação de 10 a 60 

imagens por segundo, possibilitando a visualização dos movimentos dos orgãos. 

 A energia do ultrassom é modificada constantemente ao longo de seu trajeto. 

Chamados de atenuação a diminuição da intensidade do utrassom por vários 

mecanismos, como absorção, dispersão, reflexão e divergência do feixe. A 

absorção é o mecanismo mais importante e trata-se da transferência de energia do 

ultrassom para o tecido (resultando na produção de calor); como veremos adiante, é 

maior quanto maior for a frequência da onda. 

 O osso possui uma absorção dez vezes maior do que a dos tecidos moles, que por 

sua vez possuem absorção dez vezes maior do que a do líquido. Quando uma 

estrutura absorve mais intensidade do que o tecido circunjacente, a porção distal da 

imagem aparece mais escura (porque sobrou menos intensidade para a formação 

de ecos), fenômeno chamado sombra acústica. Se, por outro lado, uma estrutura 

absorve menos do que os outros tecidos, ocorre o efeito inverso chamado de 

reforço acústico, típico de cistos (estruturas líquidas). 

 Como a impedância do ar é extremamente menor do que a dos tecidos, ao 

colocarmos o transdutor diretamente na pele do paciente não observamos a 

formação de imagens no monitor, apenas uma tela negra; isso ocorre pois na 

interface pele-ar há reflexão quase total do ultrassom. Assim, aplicamos o gel de 

contato sobre o transdutor, que permite a passagem do ultrassom. Esse mesmo 

conceito se aplica ao conteúdo gasoso das vísceras intestinais, que impede a 

progressão do ultrassom e forma as chamadas “sombras sujas”  (justificando a 

necessidade de repleção vesical antes do exame). A alta impedância do osso, 

juntamente com sua alta absorção, é responsável pelo fenômeno da sombra 

acústica. 

 A resolução da imagem é diretamente proporcional à frequência; desse modo, altas 

frequências geram imagens com alta definição. No entanto, ao aumentarmos a 

frequência também aumentamos a atenuação do ultrassom pelos tecidos, ou seja, o 

campo de visibilização fica limitado a alguns centímetros de profundidade. 

 Portanto, a frequência ideal depende da estrutura avaliada: em um exame de 

abdome total, por exemplo, onde as estruturas se encontram mais profundas, 

usamos frequências baixas (2 a 5 MHz) para aumentar o campo de visão; em um 

exame de cabeça e pescoço (tireoide), no entanto, onde a estrutura é mais 
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superficial, podemos ter imagens bem definidas usando frequências altas, já que o 

campo de visibilização não precisa ser tão grande. 

 Amplificação: os ecos que retornam de estruturas profundas não têm a mesma força 

que aqueles que chegam de tecidos vizinhos à superfície; eles devem, portando, ser 

amplificados na ultrassonografia pelo amplificador de compensação ganho-tempo 

(TGC). Em todos os aparelhos é possível variar o grau de amplificação para 

compensar a atenuação do ultrassom e melhorar a qualidade da imagem final. 

 Tipos de transdutores: 

o Transdutor Convexo: a varredura é setorial (tem a forma de um leque), com 

um ângulo em torno de 60° e a frequência varia entre 3 a 6 MHz. É utilizado 

em exames abdominais e obstétricos por alcançar regiões mais profundas e 

ter mais campo de visão; 

o Transdutor Linear: a varredura é linear (tem a forma de um retângulo) e a 

frequência varia de 5 a 11 MHz. É utilizado em exames de estruturas 

superficiais como mamas, tireóide e exames vascular periféricos. O campo 

de visão é diretamente proporcional à largura do transdutor; 

o Transdutor Convexo Endocavitário: varredura setorial com frequência de 5 a 

11 MHz e ângulo de visão de 120° a 150°. Utilizado para exames de próstata 

e dos genitais internos femininos; 

o Transdutor Setorial: varredura setorial com ângulo de visibilização de 90° e 

frequência de 2 a 8 MHz. Possui pequena área de contato e é utilizado em 

exames cardiovasculares, permitindo uma varredura intercostal; 

o Transdutor Anular: varredura setorial e frequência de 6 a 10 MHz. Indicado 

para exames ortopédicos e de partes moles.  

 A escolha do transdutor deve ser feita baseada no tipo de exame, no órgão avaliado 

e no biotipo do paciente. O melhor transdutor para uso geral é o transdutor convexo 

de 3,5 MHz focado a 7-9 cm. Se esse não estiver disponível, pode-se usar 

transdutores lineares ou setoriais. Em crianças e adultos magros, podemos usar 

com 5 MHz focado a 5-7 cm. No entanto, cada exame ultrassonográfico possui seu 

transdutor de escolha. Quanto maior a frequência do transdutor, maior a resolução 

da imagem e menor a profundidade atingida e vice-versa. 

 Doppler Colorido: as imagens das partículas em movimento são obtidas pela 

emissão de pulsos de ultrassom e os ecos são transformados em cores que 

dependem do sentido do fluxo traduzido pelo aumento ou queda da frequência 

refletida (efeito Doppler, assim como quando uma ambulância com a sirene ligada 

nos ultrapassa e percebemos uma mudança na frequência do som). Convenciona-

se representar em vermelho o movimento que se aproxima e em azul o movimento 

que se afasta, sendo a velocidade traduzida por diferentes tonalidades de cor (mais 

intensas quanto mais rápido for o movimento). Com isso, temos uma noção do 

mapa de fluxo sanguíneo em determinada estrutura, permitindo uma avaliação 

vascular e facilitando a localização de vasos. Como há um limite de velocidade 

abaixo do qual o método não é capaz de detectar movimento, a não-visibilização 

não significa ausência de fluxo. 
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 Efeitos Biológicos:  

o Térmicos: aquecimento de estruturas decorrente da conversão de energia 

ultrassônica em energia térmica. No exame ultrassonográfico, esses efeitos 

são mínimos e rapidamente dissipados. 

o Não-térmicos: são complexos, sendo que o principal é a cavitação. Neste, 

pode ocorrer o rompimento de ligações celulares causado pela formação e 

vibração de microbolhas nos tecidos. A cavitação ocorre somente com 

insonação contínua e é improvável com pulsos de pequena duração como  

na ultrassonografia convencial (porém essa duração é maior nos exames 

Doppler). 

 Certamente os benefícios da ultrassonografia ultrapassam seus poteciais riscos, 

justificando seu uso principalmente quando há indicação definida. 

 

 

 

Figura 1: Aparelho de US 
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Figura 2: Painel de um aparelho de US 

Figura 3: Transdutores endocavitário, convexo e linear (da esquerda para a direita) 
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TÉCNICAS GERAIS 

 

Os conceitos utilizados nesse capítulo servem para qualquer exame de ultrassom. 

Passo 1: Ligar o aparelho de ultrassom no botão POWER. 

Passo 2: Pressionar a tecla PATIENT e colocar o nome do paciente. 

Passo 3: Pressionar o botão PRESET, escolher a opção do exame. 

Passo 4: Pressionar a tecla PROBE, selecionar o transdutor para órgão específico. 

Passo 5: Colocar gel no transdutor de escolha. 

Passo 6: Posicionar o paciente de acordo com o órgão a ser estudado - posição 

será abordada adiante. 

Durante a realização dos exames, os órgãos devem ser estudados em no mínimo 2 planos 

distintos para termos noção de volume. 
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CAPÍTULO 2 

ABDOME TOTAL 
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TÉCNICA ABDOME TOTAL 

 

Indicações:  

 Avaliação do fígado, pâncreas, vesícula biliar, vias biliares, baço, rins, retroperitôneo 

e bexiga. 

Preparo e orientações:  

 Jejum de 8 horas 

 Dieta leve no dia anterior; evitar refrigerante, doces e alimentos gordurosos 

 Tomar 8 copos de água 2 horas antes do exame, exceto para pacientes com 

insuficiência renal crônica, oligúricos e anúricos. 

 Manter a bexiga cheia até a realização do exame. 

 Se possível tomar 1 comprimido de dimeticona (luftal) , via oral, 6/6 hrs 2 dias antes 

do exame. 

 

Preparo do equipamento:  

 PRESET: ABDOME 

 Transdutor: CONVEXO 

 

Posicionamento do paciente: 

 Mãos na cabeça 

 Membros inferiores estendido 

 Abdome relaxado 

 Paciente em decúbito dorsal ou lateral de acordo com o órgão avaliado 

 

Sequência:  

 A sequência dos órgãos avaliados na ultrassonografia de abdome total varia de 

acordo com a preferência do radiologista. Neste roteiro adotaremos a seguinte 

ordem: 

o Pâncreas 

o Vesícula Biliar 

o Fígado 

o Rim Direito 

o Baço  

o Rim Esquerdo 

o Retroperitôneo  

o Bexiga 

 Acreditamos que essa seja a melhor sequência, pois como essa ordem começa no 

decúbito dorsal não iremos alterar o conteúdo gasoso e líquido gastrointestinal. 
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1. PÂNCREAS 

 

 Nessa porção avaliaremos o pâncreas e as estruturas adjacentes como veia 

esplênica, artéria mesentérica superior, antro gástrico. 

 Anatomia: 

o Pâncreas: divide-se em cabeça, colo, corpo, cauda e processo uncinado. 

Localiza-se transverso e retroperitonealmente, posterior ao estômago, 

anterior os grandes vasos, à esquerda do duodeno e à direita do baço. 

Possui um ducto pancreático principal que se inicia na cauda e termina na 

papila duodenal maior, após a junção com o ducto colédoco. 

o Veia esplênica: inicia-se no hilo esplênico, recebe veia mesentérica inferior e 

segue posteriormente ao corpo e cauda pancreática. Junta-se a v. 

mesentérica superior para formar a veia porta. 

o Artéria mesentérica superior: ramo da aorta abdominal, segue em sentido 

longitudinal posterior ao colo do pâncreas. 

o Antro gástrico: localiza-se entre o piloro e corpo gástrico, 

anterosuperiormente ao corpo do pâncreas. 

 Técnica: 

o Posição do paciente: paciente em decúbito dorsal. 

o Manobras para visualização: a visualização é auxiliada por uma inspiração 

profunda, em alguns casos, pede-se ao paciente para estufar o abdome 

("Barriguão"). 

o Posicionamento do transdutor:  na região epigástrica, no plano transversal. 

o Localização: devido a seu tamanho, localização e ecogenicidade, o pâncreas 

é um dos órgãos abdominais mais difícil de avaliar sonograficamente. Por 

este motivo, utilizaremos marcos anatômicos vasculares. A cabeça do 

pâncreas localiza-se imediatamente anterior à veia cava inferior. O corpo e a 

cauda do pâncreas se localizam anteriormente a veia esplênica. O ducto 

pancreático pode ser observado internamente ao parênquima do corpo. 

o Ecogenicidade: a ecogenicidade pancreática é variável, dependendo da 

quantidade de substituiçao adiposa. O pâncreas normal tem ecogenicidade 

igual ou maior que a do fígado normal, porém em relação ao baço pode ser 

hipo, iso ou hiperecóico. Com o passar dos anos a ecogenicidade tente a 

aumentar devido a substituiçao gordurosa. 

o Ecotextura: homogêneo. 

o Dimensão: para propósitos práticos considera-se aumentado quando a 

dimensão antero-posterior for maior do que 3 cm para a cabeça, 2,5 cm para 

o corpo e 2 cm para a cauda pancreática. 

o FOTOS  
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Figura 4: Pâncreas com cabeça, istmo e corpo na esquerda e cauda na figura direita 

Figura 5: Corpo (Vermelho), Istmo (Roxo), Cabeça (Laranja), Processo uncinado (Branco), V. 

Mesentérica (Azul) e Cauda (Verde) 
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TABELA: CARACTERÍSTICAS NORMAIS 

 

Característica: Achado Normal: 

Tamanho 
Cabeça, < 3 cm; corpo, < 2,5 

cm; cauda, < 2,0 cm 

Ducto pancreático Liso, diâmetro < ou = 2 mm 

Ecogenicidade Hipo/ Hiperecóico 

Ecotextura Homogêneo 

Superfície Liso ou levemente lobular 

 

Figura 6: Pancreas anterior à Veia esplênica (mapeada em cores pelo doppler) 

Figura 7: Pâncreas (Verde) e Veia Esplênica (Contorno Azul) 
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2. VESÍCULA BILIAR 

 

 Nessa parte analisaremos a vesícula biliar. 

 Anatomia: 

o A vesícula biliar é um órgão oval, alongado, que posue 3 partes: fundo, corpo 

e colo. Localiza-se na parte anterior da face visceral do fígado, 

imediatamente adjacente a fissura interlobar. Está relacionada 

posteriormente com o duodeno, e anteriormente com o fígado e peritôneo. 

Variações na sua localização podem ocorrer, porém são raras (vesícula biliar 

intrahepática mais comum). 

 Técnica:  

o Posição do paciente: paciente em decúbito dorsal (pode-se utilizar o 

decúbito lateral esquerdo) 

o Manobras para visualização: a visualização é facilitada pedindo-se ao 

paciente para inspirar profundamente e prender a respiração. 

o Posicionamento do transdutor: posicionamento do transdutor na região do 

hipocôndrio direito, através de uma abordagem intercostal ou subcostal 

(lembramos que as costelas devem ser evitadas, pois o osso impede a 

passagem do som, formando uma sombra acústica posterior). 

o Localização: basea-se na posição anatômica da vesícula biliar, portanto, 

varremos o fígado angulando o transdutor superiormente, focando na sua 

fissura interlobar em sua porção anteroinferior. 

o Ecogenicidade: luz da vesícula biliar anecóica, e sua parede hiperecogênica. 

Quando a vesícula estiver contraída, duas camadas se evidenciam: a 

mucosa ecogênica e a muscular, hipoecóica. 

o Luz: anecóica. 

o Dimensões: espessura da parede menor do que 3 mm; dimensão transversa 

menor do que 4 cm; comprimento longitudinal menor do que 10 cm. 

o FOTOS  

 
Figura 8: Corte transversal da vesícula biliar 
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TABELA: CARACTERÍSTICAS DA VESÍCULA BILIAR NORMAL 

 

Característica: Aparência: 

Localização 
Inferior à fissura interlobar 

Entre o lobo esquerdo e o direito 

Tamanho 
< 4 cm transverso; 

< 10 cm longitudinal 

Espessura da parede < 3 mm 

Luz Anecóica 

 

3. FÍGADO 

 Analisaremos o fígado, veia porta e veias hepáticas. 

 Anatomia: 

o Fígado: a maior glândula do corpo, localiza-se no hipocôndrio direito e 

estende-se para o epigástrio e hipocôndrio esquerdo. Possue duas faces, a 

face diafragmática relacionada com o músculo diafragmático, e a face 

visceral relacionada com os órgãos abdominais (rim direito, estômago, 

duodeno, colon transverso). Possue 4 lobos anatômicos (direito, esquerdo, 

caudado e quadrado) e 8 segmentos funcionais numerados de I a VIII. Seus 

vasos e nervos transitam por ele através do hilo hepático, e suas veias 

hepáticas drenam para a veia cava inferior. 

o Veia porta: uma veia curta e larga, é formada pela junção da veia esplênica e 

veia mesentérica superior na altura do colo do pâncreas. Faz parte da tríade 

portal ao atravessar o hilo hepático. Divide-se em ramos direito e esquerdo 

Figura 9: Corte Longitudinal da vesícula biliar 
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suprindo os respectivos lobos. As veias porta passam pelo meio dos 

segmentos hepáticos, enquanto que as veias hepáticas passam por entre 

eles. 

o Veias hepáticas: são responsáveis pela drenagem venosa do fígado para a 

veia cava inferior, sendo em número de 3 (direita, esquerda e intermédia). 

Dividindo-se o lobo direito do fígado em parte anterior e posterior, e o lobo 

esquerdo em parte medial e lateral, podemos dizer que a veia hepática direita 

localiza-se entre a porção anterior e posterior do lobo D, a veia hepática 

esquerda entre a porção lateral e medial do lobo E, e a veia hepática 

intermédia entre a porção medial do lobo esquerdo e a porção anterior do 

lobo direito. 

 Técnica: 

o Posição do paciente: paciente em decúbito dorsal (pode-se utilizar o 

decúbito lateral esquerdo) 

o Manobras de visualização: a visualização é facilitada pedindo-se ao 

paciente para inspirar profundamente e prender a respiração. 

o Posicionamento do transdutor: para visualização do lobo hepático direito, 

posiciona o transdutor obliquamente no hipocôndrio direito, através de uma 

abordagem intercostal ou subcostal; para a visualização do lobo esquerdo, 

posiciona-se o transdutor transversalmente na região epigástrica, por uma 

abordagem subxifóide. 

o Localização: baseiando-nos na anatomia hepática, para encontrar o lobo 

direito angulamos o transdutor superiormente e para a direita; para o lobo 

esquerdo, angulamos o transdutor superiormente. 

o Ecogenicidade: o fígado é ligeiramente superior ou igual ao do rim direito, 

porém inferior a do baço. As veias porta podem ser distinguidas das veias 

hepáticas pela hiperecogenicidade de suas paredes, causada pela presença 

de tecido fibroadiposo periporta, artérias hepáticas e ductos biliares 

adjacentes. 

o Ecotextura: homogêneo, sendo interrompido pelas tríades porta e vias 

hepáticas. 

o Dimensões: avaliar o tamanho do fígado é uma tarefa difícil, pois sua forma 

e distribuição de volume variam muito. Considera-se como um tamanho 

normal um fígado menor que 15 cm em um corte sagital na linha 

hemiclavicular média. Alguns sinais, contudo, podem indicar hepatomegalia 

como a extensão do lobo hepático direito abaixo do pólo inferior do rim D, 

arredondamento da extremidade inferior do fígado e a extensão do lobo 

esquerdo ao hipocôndrio esquerdo, acima do baço. 

o Contorno: regular. 

o FOTOS  
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TABELA: CARACTERÍSTICAS DO FÍGADO NORMAL 

 

Característica Aparência 

Tamanho < 15 cm 

Ecogenicidade = rim direito 

Parênquima Homogêneo 

Contorno Regular 

 

Figura 11: Corte subcostal oblíquo do Fígado, representando as veias hepáticas 

Figura 10: Corte longitudinal do lobo hepático esquerdo, mostrando Veia Cava e veia hepática 
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4. RIM DIREITO 

 

 Analisaremos o rim direito e o recesso hepatorrenal (espaço de Morison). 

 Anatomia: 

o Rim direito: órgão retroperitoneal, localizado sobre a parede posterior do 

abdome, revestido por uma grossa camada de gordura (cápsula adiposa 

perirrenal). Normalmente, o rim direito é inferior ao rim esquerdo, devido a 

presença do fígado. Relaciona-se superiormente com a face visceral do 

fígado, inferiormente com o músculo quadrado lombar, anteriormente com o 

colon ascendente e duodeno, e medialmente com vasos renais e grandes 

vasos. É constituído por córtex, medula (pirâmides) e seio renal (vasos, 

tecido fibroadiposo, pelve renal). O rim direito é relacionado superiormente 

com a glândula adrenal. 

o Recesso hepatorrenal: a cavidade abdominal pode ser dividida em espaço 

supracólico e infracólico, baseando-se na raiz do mesentério. No espaço 

supracólico, a face visceral do fígado e a raiz do mesentério delimitam o 

recesso subepático. O recesso hepatorrenal é a extensão posterosuperior 

deste recesso subepático, e situa-se entre a parte direita da face visceral 

hepática e o rim direito junto com a glândula suprarrenal. Este espaço é 

normalmente virtual, porém, em situações patológicas podem se tornar sítios 

de acúmulo de líquidos (ascite, hemorragia) 

 Técnica:  

o Posição do paciente: paciente em decúbito dorsal (pode-se utilizar o 

decúbito lateral esquerdo) 

o Manobras para visualização: a visualização é facilitada pedindo-se ao 

paciente para inspirar profundamente e prender a respiração. 

o Posicionamento do transdutor: posiciona-se o transdutor transversal e 

longitudinalmente no flanco direito, na altura da linha axilar anterior, em uma 

abordagem subcostal. A abordagem intercostal posterior alta pode ser 

utilizada para avaliar o polo superior do rim direito. 

o Localização: para visualizar o rim direito, angula-se o transdutor 

posteriormente, varrendo-se de cima para baixo (para obter uma imagem 

transversal) e anteroposteriormente (para obter uma imagem longitudinal), 

usando o fígado como janela. Para visualizar o espaço hepatorrenal, 

angulamos o transdutor posteriormente, atrás do rim D. 

o Ecogenicidade: o seio renal apresenta-se hiperecóico, sendo que 

ocasionalmente podemos encontrar os vasos renais e o sistema coletor que 

se apresentam como finas estruturas anecóicas em meio aos tecidos 

ecogênicos do seio renal. A medula renal, constituída pelas pirâmides, 

apresentam-se como estruturas hipo ou anecóicas, com forma de cone na 

região localizada entre o córtex e o seio. O córtex é ligeiramente mais 

ecogênico que as pirâmides, e deve ser igual ou inferior a ecogenicidade do 

fígado, e inferior a do baço. 
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o Ecotextura: homogêneo, com exceção da pirâmide renal (hipoecóico). 

o Dimensões: os rins são ligeiramente ovóides ao corte transversal, e lembram 

feijões nos cortes longitudinais. O seu tamanho varia com a idade, sexo, 

altura e peso. O comprimento bipolar normal é de 11 cm, podendo variar de 9 

a 13 cm. A medida do parênquima renal é de 3-3,5 cm nas regiões polares, e 

de 2- 2,5 nas regiões interpolares. 

o Contorno: regular. 

o FOTOS  

 

Figura 12: Corte Longitudinal do Rim 

Direito, no nível do espaço 

hepatorrenal 
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TABELA: CARACTERÍSTICA DO RIM NORMAL 

 

Característica Aparência 

Tamanho Médio, 11 cm (variação, 9-13 cm) 

Ecogenicidade Direito, < ou = fígado; 

Parênquima 
Homogêneo (exceto pelas pirâmides 

hipoecóicas) 

Seio renal Hiperecóico 

Contorno Regular 

 

5. RIM ESQUERDO 

 

 Analisaremos o rim esquerdo. 

 Anatomia: 

o Rim esquerdo: órgão retroperitoneal, localizado sobre a parede posterior do 

abdome, revestido por uma grossa camada de gordura (cápsula adiposa 

perirrenal). Normalmente, o rim esquerdo encontra-se superiormente ao rim 

direito. Relaciona-se superiormente com o baço, inferiormente com o 

músculo quadrado lombar, anteriormente com o colon descendente, jejuno e 

cauda do pâncreas, e medialmente com vasos renais, grandes vasos e corpo 

do pâncreas. É constituído por córtex, medula (pirâmides) e seio renal 

(vasos, tecido fibroadiposo, pelve renal). O rim esquerdo é relacionado 

medialmente com a glândula adrenal. 

 Técnica:  

o Posição do paciente: paciente em decúbito dorsal (pode-se utilizar o 

decúbito lateral direito) 

o Manobras para visualização: a visualização é facilitada pedindo-se ao 

paciente para inspirar profundamente e prender a respiração. 

o Posicionamento do transdutor: posiciona-se o transdutor transversal e 

longitudinalmente no flanco esquerdo, na altura da linha axilar média, em 

uma abordagem subcostal. Porém, em algumas situações, devido sua 

localização superior em relação ao rim direito, a abordagem intercostal 

posterior alta será necessária; nesses casos, a obtenção de uma imagem 

longitudinal pode ser prejudicada, devido à presença de sombras acústicas 

das costelas. 

o Localização: para visualizar o rim esquerdo, angula-se o transdutor 

posteriormente, varrendo-se de cima para baixo (para obter uma imagem 

transversal) e anteroposteriormente (para obter uma imagem longitudinal), 

usando o baço como janela. 

o Ecogenicidade: o seio renal apresenta-se hiperecóico, sendo que 

ocasionalmente podemos encontrar os vasos renais e o sistema coletor que 

se apresentam como finas estruturas anecóicas em meio aos tecidos 
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ecogênicos do seio renal. A medula renal, constituída pelas pirâmides, 

apresentam-se como estruturas hipo ou anecóicas, com forma de cone na 

região localizada entre o córtex e o seio. O córtex é ligeiramente mais 

ecogênico que as pirâmides, e deve ser igual ou inferior a ecogenicidade do 

fígado, e inferior a do baço. 

o Ecotextura: homogêneo, com exceção da pirâmide renal (hipoecóico). 

o Dimensões: os rins são ligeiramente ovóides ao corte transversal, e lembram 

feijões nos cortes longitudinais. O seu tamanho varia com a idade, sexo, 

altura e peso. O comprimento bipolar normal é de 11 cm, podendo variar de 9 

a 13 cm. A medida do parênquima renal é de 3-3,5 cm nas regiões polares, e 

de 2- 2,5 nas regiões interpolares. 

o Contorno: regular. 

 

TABELA: CARACTERÍSTICA DO RIM NORMAL 

 

Característica Aparência 

Tamanho Médio, 11 cm (variação, 9-13 cm) 

Ecogenicidade Esquerdo, < baço 

Parênquima 
Homogêneo (exceto pelas pirâmides 

hipoecóicas) 

Seio renal Hiperecóico 

Contorno Regular 

 

6. BAÇO 

 

 Analisaremos o baço. 

 Anatomia: 

o O baço é um órgão intraperitoneal localizado no hipocôndrio esquerdo. É 

contínuo posterior, lateral e superiormente com o diafragma, anteriormente 

com o estômago, inferiormente com a flexura esquerda do colon e 

medialmente com o rim esquerdo e cauda do pâncreas. Possui duas faces: 

visceral (relacionado com o hilo esplênico) e diafragmática. 

 Técnica:  

o Posição do paciente: Paciente em decúbito dorsal (pode-se utilizar o 

decúbito lateral direito) 

o Manobras para visualização: a visualização é facilitada pedindo-se ao 

paciente para inspirar profundamente e prender a respiração. 

o Posicionamento do transdutor: posiciona-se o transdutor transversal e 

longitudinalmente no flanco esquerdo, na altura da linha axilar média, em 
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uma abordagem subcostal. Pode-se fazer o uso de uma abordagem 

intercostal posterolateral alta. 

o Localização: para visualizar o baço, angula-se o transdutor cranialmente 

varrendo superoinferior e anteroposteriormente. 

o Ecogenicidade: hiperecogênico em relação ao fígado, e consideravelmente 

mais ecogênico que o rim esquerdo. 

o Ecotextura: homogêneo. 

o Dimensões: o comprimento deve ser menor que 13 cm no maior diâmetro, 

(medido do hilo esplênico até o bordo oposto). O produto de duas dimensões 

do baço resulta em um índice esplênico ultrassonográfico. 

o Formato: crescente. 

o FOTOS  
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Figura 15: Corte Longitudinal do Baço 
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TABELA: CARACTERÍSTICAS NORMAIS 

 

Característica Achado Normal 

Tamanho < ou = 13 cm de comprimento 

Ecogenicidade >Rim esquerdo 

Ecotextura Homogêneo 

Contorno Regular 

Formato Crescente 

 

7. RETROPERITÔNEO 

 

 Analisaremos a aorta abdominal, veia cava inferior e linfonodos retroperitoneais. 

 Anatomia: 

o Aorta: a aorta abdominal começa no hiato aórtico no diafragma no nível da 

vértebra T12 e termina no nível de L4, dividindo-se em artérias ilíacas comum 

direita e esquerda. A aorta abdominal relaciona-se anteriormente com corpo 

do pâncreas e veia esplênica, veia renal esquerda, parte horizontal do 

duodeno, e alças do intestino delgado. Relaciona-se posteriormente com os 

corpos das vértebras de T12 a L4, além das veias lombares esquerdas que 

passam por trás dela para chegar a veia cava inferior. À direita, relaciona-se 

com a veia ázigo, a cisterna do quilo, o ducto torácico e o pilar direito do 

diafragma; à esquerda, relaciona-se com o pilar esquerdo diafragmático. Ao 

longo de seu trajeto crânio-caudal, originam diversos ramos, sendo os 

principais, as artérias frênicas inferiores, tronco celíaco, suprarrenal, 

mesentérica superior, renal, gonadal, mesentérica inferior e lombares. 

o Veia cava inferior: a veia cava inferior inicia-se na altura de L5 pela junção 

das veias ilíacas comuns e ascende no lado direito dos corpos vertebrais. 

Deixa o abdome atravessando o forame da veia cava no diafragma para 

entrar no tórax no nível de T8. Suas veias tributárias são: veias lombares, 

gonadais, renais, suprarrenais, frênicas inferiores, hepáticas. 

 Técnica: 

o Posição do paciente: paciente em decúbito dorsal. 

o Manobras de visualização: a visualização é facilitada pedindo-se ao 

paciente para encolher o abdome. A compressão com o transdutor é útil para 

diferenciar a veia cava inferior da aorta, uma vez que, veias são 

compressíveis.   

o Posicionamento do transdutor: posiciona-se o transdutor longitudinal e 

transversalmente nas regiões epigástricas e mesogástricas, na linha mediana 

do corpo. 
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o Localização: com o transdutor perpendicular ao paciente, varremos de cima 

para baixo, focando-nos na parede posterior do abdome. Devemos avaliar 

estes vasos desde a transição toracoabdominal até a bifurcação das ilíacas. 

o Ecogenicidade: lúmen de ambos os vasos anecóicos. 

o Ecotextura: homogênea. 

o Dimensões: os diâmetros normais da aorta são na média de até 2,5 cm no 

nível do diafragma, 2 cm no nível do mesogástrio e de 1,8 cm na altura de 

sua bifurcação. As dimensões de veia cava inferior normalmente não são 

aferidas no exame ultrassonográfico. 

o Observação: durante o estudo do retroperitôneo, devemos observar a 

presença de linfonodomegalias retroperitoneais, incluindo os linfonodos 

pélvicos. 

o FOTOS  

o  

 

 

 

 

Figura 16: Corte Longitudinal da Aorta 

Abdominal 
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TABELA: CARACTERÍSTICAS NORMAIS 

 

Característica Achado normal 

Ecogenicidade Lúmen anecóico 

Ecotextura Homogêneo 

Dimensão 
Diâmetros da aorta 2,5 cm, 2 cm e 1,8 

cm 

 

 

8. BEXIGA 

 

 Analisaremos a bexiga. 

 Anatomia: 

o A bexiga é uma víscera oca, que se localiza na pelve menor, quando vazia. 

Localiza-se superior e posteriormente aos ossos púbicos (separada pelo 

espaço retropúbico) e situa-se inferiormente ao peritôneo. Seu colo é fixado 

firmemente no diafragma pélvico, porém seu corpo é relativamente livre. 

Possue quatro faces (superior, duas inferolaterais, posterior) e tem formato 

elipsoide. Sua face superior relaciona com a lâmina parietal do peritoneo; 

suas faces inferolateirais com o púbis, m. levantador do ânus e m. obturador 

interno; sua parede posterior está em contato, nos homens, com o reto, 

glândulas seminais e ampola dos ductos deferentes, enquanto que nas 

mulheres, com a parede superoanterior da vagina. 

 Técnica:  

o Posição do paciente: paciente em decúbito dorsal. 

o Manobras para visualização: para uma avaliação adequada, em exames de 

rotina, a bexiga deve conter ao menos 250 ml de líquido. 

o Posicionamento do transdutor: posiciona-se o transdutor transversal e 

longitudinalmente na região hipogástrica, numa abordagem suprapúbica. 

o Localização: deve-se realizar uma varredura, angulando o transdutor 

superoinferior e laterolateralmente. 

o Ecogenicidade: o lúmen da bexiga é anecóico. 

o Ecotextura: homogêneo. 

o Dimensões: em relação a espessura da parede vesical, considera-se como 

limite superior normal 3mm de uma bexiga bem distendida. Em alguns casos, 

pode-se calcular o resíduo pós miccional, usando-se a fórmula da elipsoide 

(multiplicação dos três diâmetros x 0,52). 
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TABELA: CARACTERÍSTICAS NORMAIS DA BEXIGA 

 

Característica Achado normal 

Ecogenicidade Lúmen anecóico 

Ecotextura Homogêneo 

Dimensão 
Espessura da parede < 3 mm 

(distendida) 

Figura 17: Corte Transversal da Bexiga 

Figura 18: Corte Longitudinal da Bexiga 
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RESUMO EXAME DE ABDOME TOTAL 

 

1- Apertar o botão POWER 

2- Apertar tecla PATIENT: colocar os dados do paciente 

3- Apertar o botão PROBE/ PRESET 

 Selecionar o modo ABDOME 

 Selecionar o transdutor CONVEXO 

4- Selecionar a FREQUÊNCIA de acordo com o paciente: 

 Para paciente obeso: colocar frequência MENOR 

 Para paciente magro: colocar frequência MAIOR 

5- Selecionar o MODO B 

6- Ajustar o FOCO: colocar o foco abaixo da estrutura a ser estudada 

7- Ajustar a profundidade no botão DEPTH de acordo com o órgão 

8- Sequencia do exame:  

a) PÂNCREAS: região epigástrica, hiperecogênico com o passar dos anos, 

“Barriguão”. 

b) AORTA: linha mediana da região epigástrica e mesogástrica, anecóico, encolher 

o abdome. 

c) FIGADO: hipocôndrio direito (lobo direito) e região epigástrica (lobo esquerdo), 

ecogenicidade próxima ao do córtex renal, inspiração profunda. 

d) VESÍCULA BILIAR: hipocôndrio direito, luz anecóica e parede hiperecogênica, 

inspiração profunda. 

e) RIM DIREITO: linha axilar anterior no flanco direito, córtex renal com 

ecogenicidade próxima ao do fígado e medula renal hipo ou anecóica, inspiração 

profunda.  

f) BAÇO: linha axilar média no flanco esquerdo, hiperecogênico em relação ao 

fígado, inspiração profunda. 

g) RIM ESQUERDO: linha axilar média no flanco esquerdo, córtex renal com 

ecogenicidade próxima ao do fígado e medula renal hipo ou anecóica, inspiração 

profunda. 

h) BEXIGA: região hipogástrica, lúmen anecóico. 

9- Para finalizar o exame, selecionar o botão END EXAM: pode salvar as fotos tiradas em 

pendrive, DVD. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

A. Para a realização de medidas das estruturas a serem estudas, utilizamos o botão 

MEASURE 

B. Para pausar a imagem do órgão escolhido, apertamos o botão FREEZE. Consegue-

se retornar algumas sequencias de imagens anteriores ao momento da pausa. 

C. Pressiona-se o botão CF (color flow) para a utilização do Doppler na análise de uma 

estrutura vascular. Após ligar o Doppler, deve-se analisar a cor do fluxo sanguíneo e 
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observar o PRF (Frequencia de Repetição de Pulso) que é diretamente proporcional 

à velocidade do fluxo. 

 Ajustar o PRF máximo, depois abaixa-lo até o momento em que se observa 

mistura de cores (vermelho e azul no mesmo vaso sanguíneo). Então, 

coloca-se o PRF num valor acima para não se observar a mistura de cores 

(valor mínimo para se observar apenas uma cor). 

 O ângulo de análise do vaso sanguíneo deve ser inferior a 60 graus. Ajusta-

se no botão ANGLE. 

 O botão INVERT inverte as cores do fluxo sanguíneo. 

 PW (Pulsed Wave) 

D. Selecionar o botão THI (Imagem Harmônica Tecidual) em alguns casos para 

diferenciar estruturas que aparecem com ecogenicidades muito próximas. Exemplo: 

liga-se o THI para diferenciar o HEMANGIOMA HEPÁTICO (nódulo hiperecogênico) 

em um fígado com ESTEATOSE HEPÁTICA (hiperecogênico). 
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Glossário 

 

 Abscesso: Coleção localizada de pús. 

 Aceleração: aumento da velocidade do fluxo sanguíneo com compressão distal do 

membro ou com liberação da compressão proximal do membro. 

 Ângulo de incidência: ângulo em que os feixes de ultrassom atingem a 

interfaceentre dois tipos de tecidos. 

 Agente Acoplador: Um líquido ou gel usado para preencher o espaço entre a pele 

e o transdutor do ultrassom, de modo que não exista ar para interferir com a 

transmissão do ultrassom. 

 Anecóico (anec ogênico): sem ecos. Livre de ecos. Ex: bile, urina, vasos etc. 

 Ápice: a extremidade de uma estrutura piramidal como a próstata ou o coração.           

 Artefato: Uma característica que aparece na imagem do ultrassom e que não 

correponde ou reprasenta realmente uma estrutra anatômica ou patológica, na 

forma, direção ou distância.Ex: reverberações. 

 Atenuação: A diminuição da intensidade das ondas de ultrassom à medida que elas 

atravessam os tecidos, medida em decibéis oir centímetro. A atenuação resulta da 

absorção, reflexão, dispersão e divergência do feixe. Na maioria dos tecidos a 

atenuação aumenta aproximadamente de forma linear com a frequência do 

ultrassom. 

 Cisto: Uma estrutura preenchida por líquido (massa), com paredes finas. Um cisto 

caracteristicamente simples tem um conteúdo anecogênico (livre de ecos), com 

fortes reflexões da parede posterior e com reforço dos ecos posteriores ao cisto. Um 

cisto pode ser histologicamente beningo ou malingo. 

 Complexa, massa (Massa mista): uma massa que inclui tanta áreas sólidas e 

líquidas. São mostradas em uma varredura ultrassonográfica como tendo ambas as 

áreas ecogênicas e anecogênicas; a imagem terá os ecos não homogêneos e 

espaços livres de ecos (padrões hiper e hipoecogênicos) 

 Comprimento de onda: O comprimento de um único ciclo da onda de ultrassom. 

Ele é inversamente proporcional à frequência e determina a resolução do transdutor. 

 Debris (restos): Massas sólidas ecogênicas (de vários tamanhos e formas, com 

contornos irregulares)  dentro de uma massa preenchida por líquido. Pode ser 

móvel, alterando-se com a posição do paciente ou movimento. 

 Dispersão: Reflexão e refração do ultrassom em muitas direções ao mesmo tempo. 

Isto é causado por refletores cuja largura é menor que o comprimento de onda do 

ultrassom. Somente uma pequena fração a energia transmitida é recaptada pelo 

transdutor. 

 Ecos internos: Reflexões do ultrassom do tecidos de diferentes densidades dentro 

de uma órgão. Ecos internos podem surgir de, por exemplo, cálculos vesiculares ou 

debris dentro de um abscesso. 
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 Efeito da parede posterior: O eco brilhante da parede posterior de um cisto, 

resultante da baixa atenuação do feixe pelo líquido do custo e reflexão do feixe pela 

parede posterior curva. 

 Efeito Doppler: A alteração na frequência aparente de uma onda como resultado do 

movimento relativo entre o observador e a fonte. A alteração na frequência, é 

porporcional à velocidade do movimento. 

 Efeito espelho: Reflexão de todas, ou quase todas as ondas do ultrassom por 

alguns tecidos ou interfaces de tecidos, por exemplo, a interface diafragma/pulmão. 

O efeito espelho, algumas vezes, produz um artefato imagem-espelho, duplicando a 

imagem. 

 Efeito lente: Estreitamento do feixe de ultrassom à medida que ele passa através 

de certos tecidos. O efeito lente pode, algumas vezes, causar uma imagem dividida. 

 Feixe Acústico: O feixe de ondas de ultrassom (energia) produzido pelo transdutor. 

Pode ser divergente, convergente ou paralelo. 

 Foco: Ajuste do feixe ultrassom de maneira que ele convirja a uma particular 

profundidade, com o intuito de melhorar a resolução. O foco pode ser eletrônico ou 

por uma lente acoplada ao transdutor. 

 Frequência: O número de ondas completas de ultrassom produzidas a cada 

segundo. Para o ultrassom diagnóstico esta é expressa em megahertz. 

 Ganho: A amplificação das ondas de ultrassom refletidas pela unidade de 

ultrassom. Os ecos que chegam de estruturas profundas necessitam de mais 

amplificação que aqueles que chegam de tecidos mais superficiais e, desta forma, 

unidades de ultrassom de controles de ganhos separados. O controle de “ganho 

proximal” amplifica ecos eretornando de tecidos acima do ponto focal do feixe. Estes 

controles podem ser ajustados para permitir a apropriada comparação da 

ecogenicidade em diferentes níveis. 

 Hertz: unidade de frequência, equivale a 1 ciclo por segundo.  

 Hiperecogênico (hiperecóico): Descreve tecidos que criam ecos mais brilhantes 

que os tecidos adjacentes (ex: osso). 

 Hipoecogênico (hipoecóico): Descreve tecidos que criam ecos mais escuros que 

os tecidos adjacentes (ex: flúido). 

 Impedância Acústica: A resistência oferecida pelos tecidos ao movimento de 

partículas causado pelas ondas de ultrasom É igual ao produto da densidade do 

tecido e da velocidade do ultrassom nesse tecido. É por causa das diferenças de 

impedância dos tecidos que o ultrassom pode proporcionar imagens da parte do 

corpo a ser examinada. 

 Inversão de imagem: Incorreta orientação da imagem, ou seja, o lado esquerdo da 

imagem é mostrado no lado direito do monutor ou as posições da cabeça e dos pés 

estão invertidas. Isto pode ser corrigido pela rotação do transdutor. 

 Interface: superfície que forma o limite entre meios que têm propriedades 

diferentes. 

 Isoecóico (isoecogênico): textura de eco que se assemelha ao tecido 

circunjascente. Massas isoecóicas podem ser de difícil identificação. 
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 Janela acústica: Um tecido ou estrutura que ofere pouco obstrução às ondas do 

ultrassom e pode assim ser usado como rota para obtenção de imagens de uma 

estrutura profunda. Por exemplo, quando a bexiga está repleta de urina, ela forma 

uma excelente janela acústica através da qual as estruturas pélvicas podem ser 

visualizadas. Similarmente, é melhor visualizar o rim direito através do fígado que 

através dos espessos músculos do dorso. 

 Lama: ecos de nível baixo encontrados ao longo da margem posterior da vesícula 

biliar; móveis com o decúbito.  

 Limite: A linha na periferia de dois tecidos, os quais propagam o ultrassom 

diferentemente, definida pela zona de ecos na interface. 

 Mapeamento do fluxo em cores (MFC): capacidade de representar o fluxo 

sanguíneo em múltiplas cores, dependendo da velocidade, direção do fluxo e 

extensão da turbulência. 

 Onda: propagação de energia que se move para adiante e para trás e vibra a uma 

frequência constante. 

 Padrão de interferência: Distorções dos ecos de ultrassom por reflexões de outros 

tecidos ou pela soma de pequenas ondas a partir de refletores adjacentes em um 

meio dispersivo, tal como o parênquima hepático. O resultado é uma imagem 

artefactual superposta ao padrão normal. Tal interferência pode ser evitada pela 

varredura em diferentes ângulos. 

 Plano coronal: Um plano que se estende através do corpo ao longo do eixo 

logitudinal (da cabeça ao hálux), em ângulos retos em relação ao plano mediano. 

Para varrer este plano, o transdutor é colocado no lado do corpo apontando para o 

outro lado e é movido paralelo ao comprimento do corpo. Um exame coronal pode 

ser obtido com o paciente supino, prono, ereto ou em decúbito lateral. 

 Plano de varredura: A secção de tecido através da qual o feixe de ultrassom passa 

durante o exame e que aparecerá na imagem. 

 Período: duração de um único clico de uma onda. 

 Razão de visualização: razão em que as imagens são atualizadas no visor; 

dependente da frequência do transdutor e da profundidade estudada. 

 Reforço acústico: A ecogenicidade (brilho do eco) de tecidos que jazem atrás de 

uma estrutura e que causam pouca ou nenhuma atenuação das ondas de 

ultrassom, tal como um cisto cheio de líquido. O oposto do reforço acústico é a 

sombra acústica.  

 Refletor especular: Tecido reflexivo que é liso e grande em comparação ao 

comprimento de onda do ultrassom. Por exemplo, as paredes dos vasos ou 

membranas teciduais. Dependendo do ângulo em que o ultrassom alcança o 

refletor, este pode refletir todo o ou parte do feixe. 

 Reflexão: Alteração na direção das ondas de ultrassom em uma interface de modo 

que o feixe não penetre em um segundo tecido. Também conhecido como eco.  

 Refração: alteração na direção de propagação de uma onda sonora transmitida 

através de uma interface com velocidade de som variável. 

 Resolução: capacidade do transdutor de distinguir duas estruturas adjacentes.   
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 Reverberação: Reflexão das ondas de ultrassom de um lado para o outro entre 

duas superfícies fortemente refletoras, as quais são paralelas ou quase paralelas. 

Quando isso ocorre, os ecos são retardados em seu retorno ao transdutor e as 

imagens resultandos podem parecer mais profundas do que realmente são. Pode 

também resultar em duplicação ou mesmo triplicação da imagem. Por exemplo, 

reverberações podem ser vistas na parte anterior de uma bexiga distendida ou entre 

músculos paralelos na parede abdominal.  

 Sólido: Descreve tecidos que não possui líquidos ou espaços vazios, por exemplo, 

tumores sólidos, fígado, músculos ou córtex renal. Existirão muitos ecos internos e 

moderada atenuação do feixe de ultrassom.  

 Sombra acústica: Uma diminuição da ecogenicidade dos tecidos que jazem atrás 

de uma estrutura que causa atenuação das ondas de ultrassom. O oposto da 

sombra acústica é o reforço acústico.  

 Subcostal: colocação do transdutor em um ponto próximo à linha média do corpo e 

sob a margem costal.  

 Supraesternal: colocação do transdutor na incisura supraesternal. 

 Transdutor: A parte da unidade de ultrassonografia que ficam em contato com o 

paciente. Ele converte energia elétrica em ondas de ultrassom, as quais passam 

através dos tecidos do paciente; ele também transforma as ondas refletidas e suas 

alterações em energia elétrica. Um transdutor frequentemente é chamado de sonda 

e é conectado ao equipamento por um cabo flexível. Transdutores são caros e 

frágeis e devem ser manuseados muito cuidadosamente. 

 Trombose Venosa Profunda (TVP):  bloqueio da circulação venosa (siperior ou 

inferior) por um coágulo sanguíneo.   

 Varredura longitudinal (varredura sagital): Uma varredura vertical ao longo do 

eixo longitudinal do corpo. “Sagital” é usualmente usado em uma referência a uma 

varredura de linha média, especialmente no cérebro. Os pontos de referencia da 

varredura longitudinal de linha média incluem o nariz, sínfise púbica e coluna 

vertebral. Quando a varredura não passa pela linha média, ela pode ser 

denominada de “parassagital”. “Longitudinal” é mais frequentemente usado para se 

referir a varredras do abdome ou pescoço. Uma varredura longitudinal pode ser 

obtida com o paciente em posição supina, prona, ereta ou em decúbito lateral. 

 Varredura transversa (varredura axial): uma varredura ultrassonográfica em 

ângulos retos ao longo do eixo do corpo. “Axial” é usualmente usada para se referir 

a varreduras do cérebro e “transverso” a varreduras do abdome e região cervical. O 

feixe pode ser perpendicular ou levemente angulado em relação à cabeça ou pés do 

paciente. Uma varredura transversa pode ser obtidas com o paciente em posição 

supina, prona, ereta ou em decúbito lateral. 

 Velocidade: rapidez da onda de ultrassom; determinada pela densidade do tecido.  
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