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PARTIR DE
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INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO

Até o momento, tivemos 13.551 casos suspeitos de doença relacionada ao coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) no
Brasil, com 428 casos confirmados e 1.841 casos descartados. 11.278 estão sem diagnóstico1. Na fase inicial, a
utilização de teste molecular pode ter sensibilidade de 60 a 70%. A tomografia computadorizada parece ser a
ferramenta de maior sensibilidade2. A disponibilidade de aparelhos de tomografia no Brasil é limitada3. O principal
achado relacionado à COVID-19 é opacidade em vidro fosco, com acometimento periférico4,5. Achados periféricos à
tomografia podem ser visualizados com ultrassonografia pulmonar, com alta concordância6.
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Um relato de caso de Roma, Itália, de um paciente com COVID-19, descreveu a presença de uma linha pleural
irregular, microconsolidações subpleural e linhas B grossas, coalescentes. Foi utilizado o protocolo de Rouby para
realização do exame (janelas superior/inferior, anterior/lateral/posterior, direita/esquerda)8. (Fig 1). Uma série de
20 casos de Xiam, China, também com o protocolo de Rouby, evidenciou que 75% dos pacientes apresentavam
imagens ultrassonograficas em janelas póstero-inferiores. Foram evidenciadas linhas B coalescentes,
irregularidades pleurais, microconsolidações e condensações com broncograma aéreo9. Outra série de 20 casos,
de Changsha e Pequim, China, evidenciaram irregularidades pleurais, diversos padrões de linhas B (focais,
multifocais, confluentes), consolidações com diversos padrões (pequenas e multifocais, lobares com broncograma
aéreo e linhas A durante a fase de recuperação. Derrame pleural foi um achado incomum10. Por fim, uma série de
12 casos de Piacenza, Itália, mostrou padrão B difuso, com áreas preservadas. Três pacientes tinham
microconsolidações posteriores11. O exame das janelas pulmonares com corte oblíquo aumenta a área de
visualização pleural (exceto L5 e R5, que devem ser longitudinais), de acordo com Gargani e Volpicelli12 (Fig. 2).
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Adaptado de Gargani, Volpicelli (2014)

RECOMENDAÇÕES
RECOMENDAÇÕES

A ultrassonografia pulmonar deve ser utilizada para estratificação de gravidade e
monitorização de pacientes críticos com COVID-19. (Recomendação FORTE). Devemos
utilizar o protocolo de Rouby com cortes oblíquos para a visualização e registro das janelas
pulmonares para realização dos exames. (Recomendação FORTE)
A ultrassonografia pulmonar de rotina não deve ser utilizada para rastreio e diagnóstico da
COVID-19. (Recomendação FORTE)
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Este documento foi produzido no dia 18 de março de 2020 e está atualizado até esta data. Em situações de pandemia, o número
de evidências se modifica diariamente. Recomendamos a atualização diária dos profissionais e a definição de protocolos
institucionais no manejo de pacientes com COVID-19.

