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PROTOCOLOS E ORIENTAÇÃO PRÁTICA PARA A REALIZAÇÃO DE 
ULTRASSONOGRAFIA 

 

Preâmbulo: 

Essa orientação constitui uma ferramenta educacional no auxílio dos profissionais 

ultrassonografistas. Tal orientação, entretanto, não é rígida ou inflexível e não se destina 

para estabelecimento de padrão legal ou utilização judiciária. 

O que se espera é que o praticante siga um curso de ação razoável com base no 

conhecimento atual, os recursos disponíveis e as necessidades do paciente, auxiliando o 

médico solicitante em sua conduta frente aos resultados obtidos pela ultrassonografia. 

Deve-se ressaltar que a adesão a essa orientação não garante precisão diagnóstica 

ou um resultado bem sucedido. 

 

Introdução 

De forma didática, dividimos essa orientação em diferentes itens, a fim de facilitar o 

entendimento dos diferentes protocolos, que pode variar dependendo da instituição. 

 

Qualificações do médico executante 

Em cada país há um conselho de médicos ou sociedade de classe que regulamenta 

a profissão médica e a atividade de ultrassonografista. O médico executante deve possuir 

registro e qualificação aprovada pela sociedade regulamentadora. 

 

•As Imagens requisitadas variam de acordo com a estrutura abdominal de 

interesse.  

•Recomenda-se que qualquer imagem feita com uma medida ou anotação sobre 

qualquer parte da imagem deve ser feita novamente sem marcadores e após apagar as 

anotações. Os marcadores de medida e as anotações podem encobrir alguns detalhes 

de interesse para o médico que faz a interpretação.  

•As Imagens requisitadas são apenas uma representação do que foi determinado 

durante o estudo; portanto, devem fornecer ao médico a informação tecnicamente mais 
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precisa disponível.  

•Recomenda-se ao paciente sempre trazer os exames anteriores, para possíveis 

comparações. 
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Protocolos de exames ultrassonográficos do abdome  
 

Introdução  

Embora possa haver diferentes tipos de solicitação do estudo ultrassonográfico do 

abdome, como topografia (ex. abdome superior) ou sistema (ex. vias biliares), 

abordaremos aqui o estudo total do abdome. Além disso, o estudo pode ser solicitado com 

alguma técnica especial, tal como o Doppler colorido, ou direcionado para algum órgão-

alvo, como por exemplo o fígado. Acreditamos que a adesão a essa orientação maximiza a 

probabilidade de detectar anormalidades. 

 

Indicações 

Indicações para o exame de ultrassom do abdome total incluem, além de outras 

indicações: 

 

1 . Dor abdominal, no flanco ou nas costas. 

2 . Sinais ou sintomas da região abdominal, tal como icterícia ou hematúria. 

3 . Pré-transplante e pós-transplante de avaliação. 

4 . Planejamento e orientação para procedimentos invasivos. 

5 . Pesquisa de líquido peritoneal pi retrperitoneal. 

6 . Seguimento de anomalias conhecidas ou suspeitas no abdome. 

7 . Pesquisa de neoplasia primária oculta ou doença metastática. 

8 . Suspeita de estenose hipertrófica do piloro ou intussuscepção. 

9 . Avaliação de infecção do trato urinário. 

10 . Anormalidades palpáveis como massas ou organomegalias . 

11 . Valores laboratoriais ou achados anormais identificados em outros exames de imagem 

sugestivos de 

doença abdominal. 

12 . Avaliação de suspeita de anormalidades congênitas. 



7	  
	  

13 . Trauma abdominal. 

 

Ultrassonografia do abdome total 
 

Preparo 
- Seis horas de jejum. 

- Medicações de uso diário não precisam ser suspensas. Se houver necessidade, é 

possível tomá-las com água. Isso não interrompe o jejum. 

- O exame será realizado com a bexiga cheia, mas sem que isso lhe cause sensação de 

desconforto. As recomendações de ingestão de líquidos, cerca de uma hora antes da 

ultrassonografia, são as seguintes: 

-- menores de 3 anos não precisam ingerir líquidos; 

-- crianças de 3 a 10 anos devem beber de dois a quatro copos de água; 

-- adolescentes e adultos precisam tomar cinco copos de água. 

 

Estudo do fígado  
  

1. Imagem longitudinal do lobo esquerdo para incluir a margem inferior e a aorta.  

2. Imagem longitudinal do lobo esquerdo para incluir o diafragma e o lobo caudado.  

3. Imagem longitudinal do lobo direito para incluir a VCI onde atravessa o fígado.  

4. Imagem longitudinal do lobo direito para incluir a fissura lobar principal, a vesícula 

biliar e a veia porta.  

5. Imagem longitudinal do lobo direito para incluir parte do rim direito para comparação 

do parênquima.  

6. Imagem longitudinal do lobo direito para incluir a cúpula e o espaço pleural 

adjacente.  

7. Imagem transversal do lobo esquerdo para incluir a margem lateral.  

8. Imagem transversal do lobo esquerdo para incluir o ligamento redondo.  

9. Imagem transversal do lobo direito para incluir as veias hepáticas.  
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10. Imagem transversal do lobo direito para incluir os ramos direito e esquerdo da veia 

porta.  

11. Imagem transversal do lobo inferior lateral direito.  

12. Imagem transversal do lobo direito para incluir a cúpula e os espaços pleurais 

adjacentes.  

13. Imagem longitudinal da aorta proximal e média.  

14. Imagem transversal do terço médio da aorta ao níveI das artérias renais.  

15. Imagem transversal do terço proximal da veia cava inferior para incluir as veias 

hepáticas. 

 

Vesícula Biliar e Vias Biliares  
1. Imagem do eixo longitudinal da vesícula biliar.  

2. Imagem transversal do fundo da vesícula biliar.  

3. Imagem longitudinal do ducto hepático comum.  

4. Imagem longitudinal do ducto biliar comum com medida ântero-posterior. 

 

Pâncreas  
1. Imagem do eixo longitudinal do pâncreas para incluir o máximo possível da cabeça, 

processo uncinado, colo, corpo, cauda e ducto pancreático.  

2. Imagem longitudinal da cabeça do pâncreas para incluir o processo uncinado e o 

ducto biliar comum (se estiver cheio de bile).  

3. Imagem transversal da cabeça do pâncreas para incluir o ducto biliar comum (se 

estiver cheio de bile).  

 

Rim Direito  
1. Imagem do eixo longitudinal do rim direito.  

2. Imagem transversal da porção média do rim direito para incluir o hilo.  

 

Rim Esquerdo  
1. Imagem do eixo longitudinal do rim esquerdo.  

2. Imagem transversal da porção média do rim esquerdo para incluir o hiIo.  

3. Imagem do eixo longitudinal do baço.  
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4. Imagem longitudinal superior do baço para incluir o espaço pleural adjacente.  

 

Baço  
1. Imagem longitudinal inferior do baço para incluir parte do rim esquerdo para 

comparação do parênquima  

2. Imagem transversal do baço para incluir as margens anterior e posterior.  

3. Imagem transversal do baço para incluir a margem anterior e o hilo esplênico.  

4. Imagem transversal do baço para incluir a margem posterior.  

 

Aorta  
As imagens da aorta podem ser incluídas com as imagens do fígado se a aorta for bem 

visualizada.  

1. Imagem longitudinal dos terços proximal e médio da aorta.  

2. Imagem transversal do terço médio da aorta ao nível das artérias renais.  

 

Veia Cava Inferior  
1. Imagem longitudinal dos terços distaI e médio da VCI.  

2. Imagem transversal do terço distaI da VCI para incluir as veias hepáticas.  

 

 

Vesícula Biliar e Vias Biliares • Primeira Posição/Decúbito Dorsal  
1. Imagem do eixo longitudinal da vesícula biliar.  

2. Imagem longitudinal do fundo e do corpo da vesícula biliar.  

3. Imagem longitudinal do colo da vesícula biliar.  

4. Imagem transversal do fundo da vesícula biliar.  

5. Imagem transversal do corpo da vesícula biliar.  

6. Imagem transversal do colo da vesícula biliar.  

7. Imagem longitudinal do ducto hepático comum.  

8. Imagem longitudinal do ducto biliar comum com medida ântero-posterior.  
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Vesícula Biliar e Vias Biliares • Segunda Posição/Decúbito Lateral Esquerdo  
1. Imagem longitudinal da vesícula biliar.  

2. Imagem transversal do fundo da vesícula biliar.  

 

Pâncreas  
1. Imagem do eixo longitudinal do pâncreas para incluir o máximo possível de cabeça, 

processo uncinado, corpo, cauda e ducto pancreático.  

2. Imagem longitudinal do corpo e colo do pâncreas para incluir a veia esplênica.  

3. Imagem longitudinal da cauda do pâncreas.  

4. Imagem longitudinal da cabeça do pâncreas para incluir o processo uncinado e o 

ducto colédoco.  

5. Imagem transversal da cabeça do pâncreas para incluir o ducto colédoco.  

6. Imagem transversal do colo do pâncreas e do processo uncinado para incluir a veia 

mesentérica superior.  

7. Imagem transversal do corpo do pâncreas para incluir a veia esplênica.  
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Ultrassonografia renal e das vias urinárias  

Preparo 
- O exame será realizado com a bexiga cheia, mas sem que isso lhe cause sensação de 

desconforto. As recomendações de ingestão de líquidos, cerca de uma hora antes da 

ultrassonografia, são as seguintes: 

-- menores de 3 anos não precisam ingerir líquidos; 

-- crianças de 3 a 10 anos devem beber de dois a quatro copos de água; 

-- adolescentes e adultos precisam tomar cinco copos de água. 

 

Rins  
1. Imagem longitudinal dos rins com medida crânio-caudal.  

2. Imagem longitudinal do polo superior dos rins. 

3. Imagem longitudinal do polo inferior dos rins.  

4. Imagem longitudinal dos rins imediatamente mediaI ao eixo longitudinal.  

5. Imagem transversal do polo superior dos rins.  

6. Imagem transversal da porção média dos rins para incluir os hilos renais. 

7. Imagem transversal do polo inferior dos rins.  

 

Bexiga 
1. Imagem da bexiga no plano sagital.  

2. Imagem da bexiga no plano axial. 

3. Imagem demonstrando os óstios ureterais, no sentido longitudinal, direito e 

esquerdo.  

4. Imagem demonstrando os óstios ureterais, no sentido transversal, direito e 

esquerdo.  

 

 

Protocolos de Exame da Pelve  
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Preparo: 
- É necessário encher a bexiga cerca de uma hora antes do exame, conforme as 

recomendações abaixo: 

-- maiores de 10 anos e adultos devem tomar cinco copos de água; 

-- crianças de 3 a 10 anos têm de beber de dois a quatro copos de água; 

-- menores de 3 anos não precisam realizar esse preparo. 

 
 

  



13	  
	  

Protocolo de exame da pelve feminina 
 

 

 

Protocolo de Exame da Pelve Feminina  
 
Imagens requisitadas  

1. Imagem longitudinal da linha média da cavidade pélvica logo superior à sínfise 

púbica.  

2. Imagem longitudinal dos anexos direitos que pode incluir parte do útero dependendo 

de sua situo  

3. Imagem longitudinal para incluir a parede lateral direita da bexiga e a parede lateral 

pélvica.  

4. Imagem longitudinal dos anexos esquerdos que pode incluir parte do útero 

dependendo da situação.  

5. Imagem longitudinal para incluir a parede lateral esquerda da bexiga e a parede 

pélvica lateral.  

6. Imagem do eixo longitudinal do útero para incluir o máximo possível da cavidade 

endometrial medidas do comprimento (crânio-caudal) e da altura (ântero-posterior) 

do útero.  

7. Imagem transversal da vagina.  

8. Imagem transversal da cérvice.  

9. Imagem transversal do corpo uterino.  

10. Imagem transversal do fundo uterino medindo a largura (látero-lateral) uterina.  

11. Imagem do eixo longitudinal do ovário direito medindo o comprimento (crânio-

caudal) e a altura (ântero-posterior).  

12. Imagem transversal do ovário direito com medida da largura (látero-lateral).  

13. Imagem do eixo longitudinal do ovário esquerdo medindo comprimento (crânio-

caudal) e altura (ântero-posterior).  

14. Imagem transversal do ovário esquerdo com medida da largura (látero-lateral).  
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Ultrassonografia Endovaginal  
 

Orientações gerais 
- Clientes com menos de 16 anos de idade devem estar acompanhadas de um 

responsável legal. 

- Este exame deve ser realizado preferencialmente fora do período menstrual, a não ser 

que haja solicitação médica para avaliar a cliente nessa fase do ciclo ou que se trate de um 

caso de urgência. 

- Mulheres com sangramento não-menstrual podem fazer esta ultrassonografia se o 

médico solicitante assim desejar. 

 

Preparo 
Realizar o exame com a bexiga cheia, mas sem que isso lhe cause sensação de 

desconforto. Recomenda-se à mulher tomar 5 cinco copos com água uma hora antes do 

exame. 

Imagens requisitadas 
1. Imagem longitudinal do útero geralmente obtida em um plano de exame sagital 

mediano. O eixo longitudinal do útero deve incluir medidas do comprimento e da 

altura do útero.  

2. Imagem longitudinal do fundo uterino para incluir a cavidade endometrial.  

3. Imagem longitudinal do corpo uterino e da cérvice para incluir a cavidade 

endometrial.  

4. Imagem transversal do fundo uterino medindo a largura uterina.  

5. Imagem transversal do corpo uterino.  

6. Imagem transversal da cérvice.  

7. Imagem transversal do ovário direito medindo a largura ovariana (látero-lateral).  

8. Imagem do eixo longitudinal do ovário direito medindo o comprimento e a altura do 

ovário.  

9. Imagem transversal do ovário esquerdo medindo a largura ovariana (látero-lateral).  

10. Imagem do eixo longitudinal do ovário esquerdo medindo o comprimento e a altura 

do ovário.  

 



15	  
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Protocolo de Exame Obstétrico no primeiro trimestre (sem Doppler colorido) 
 
Imagens requisitadas  

Início do Primeiro Trimestre 

  

1. Imagem do eixo longitudinal do útero mostrando a localização do saco 

gestacional.  

2. Imagem longitudinal do saco gestacional com medidas do comprimento (crânio-

caudal) e da altura (ântero-posterior) (medidores na face interna da parede até a 

face interna da parede).  

3. Imagem longitudinal do saco gestacional com medida crânio-caudal do polo fetal.  

4. Imagem transversal do saco gestacional com medida da largura (látero-lateral) 

(medidores na face interna da parede até a face interna da parede).  

5. Imagem transversal do saco gestacional e do saco vitelino (imagem ampliada 

opcional).  

6. Imagem transversal do polo fetal (imagem ampliada) com medida da largura 

(látero-lateral).  

7. Documentação Doppler de viabilidade.  

 

 

Final do Primeiro Trimestre/Saco Gestacional e Feto  

 

 

1. Imagem longitudinal do útero mostrando a localização do saco gestacional.  

2. Imagem longitudinal do saco gestacional para incluir a localização do feto e da 

placenta.  

3. Imagem transversal do saco gestacional para incluir a localização do feto e da 

placenta (se distinguíveis).  

4. Imagem longitudinal do feto com medida do comprimento cabeça-nádega.  

5. Uma imagem ampliada opcional do feto mostrando os membros.  
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Protocolo de Exame Obstétrico após o primeiro trimestre 
 

01. Imagem do eixo longitudinal do útero e seu conteúdo.  

02. Imagem longitudinal da placenta.  

03. Imagem transversal da localização da placenta.  

04. Imagem longitudinal da cérvice para incluir o 6stio interno.  

05. Imagem translabial longitudinal do segmento inferior do útero.  

06. Dependendo do estágio da gestação, uma imagem longitudinal geral da bolsa de 

líquido amniótico ou da maior bolsa com medida crânio-caudal.  

07. Dependendo do estágio da gestação, uma imagem transversal geral do líquido 

amniótico ou da maior bolsa com medidas ântero-posterior e látero-lateral.  

08. Imagem longitudinal da coluna cervical.  

09. Imagem longitudinal da coluna torácica.  

10. Imagem longitudinal da coluna lombar.  

11. Imagem longitudinal da coluna sacral.  

12. Imagem transversal da coluna cervical.  

13. Imagem transversal da coluna torácica.  

14. Imagem transversal da coluna lombar.  

15. Imagem das quatro cavidades do coração fetal para incluir sua localização no 

tórax.  

16. Uma imagem opcional mostrando o cruzamento normal dos tratos de saída 

cardíacos.  

17. Imagem transversal para incluir ambos os rins fetais se possível.  

18. Imagem longitudinal do rim direito.  

19. Imagem longitudinal do rim esquerdo.  

20. Imagem da bexiga.  

21. Imagem do local de inserção do cordão umbilical na parede abdominal anterior.  

22. Uma imagem amplificada de um corte transversal de um cordão com três vasos.  

23. Imagem do estômago se visualizado.  

24. Imagem da genitália.  

25. Imagem longitudinal do feto para incluir o diafragma.  
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26. Diâmetro biparietal (DBP) ao nível do tálamo e da cavidade do septo pelúcido. A 

medida é feita da face externa do crânio proximal até a face interna do crânio distal 

(borda principal à borda principal).  

27. Cerebelo com medida.  

28. Cisterna magna com medida.  

29. Prega nucal (realizada entre 16 e 24 semanas) com medida.  

30. Imagem da circunferência cefálica ao mesmo nível do diâmetro biparietal ou usar 

a imagem do DBP.  

31. Imagem do plexo coroide.  

32. Ventrículo lateral com medida.  

33. Imagem da circunferência abdominal ao nível da junção da veia umbilical e do 

seio venoso porta.  

34. A medida é feita ao redor do contorno do abdome. O abdome deve parecer 

redondo.  

35. Imagem do eixo longitudinal do fêmur fetal. A medida é feita de uma extremidade 

do fêmur até a outra.  

36. Imagem da porção inferior da perna.  

37. Úmero com medida.  

38. Imagem do rádio e da ulna.  

39. Imagem de uma das mãos.  

40. Imagem dos pés.  

41. Perfil da face fetal.  

42. Imagem coronal das narinas e dos lábios.  
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Protocolo de Exame da Pelve Masculina por via transretal 
 

Preparo: 
- Este exame não necessita de preparo. 

 

Imagens requisitadas 
 

1. Imagem transversal das vesículas seminais.  

2. Imagem transversal da vesícula seminal direita para incluir sua margem lateral 

direita.  

3. Imagem transversal da vesícula seminal esquerda para incluir sua margem lateral 

esquerda.  

4. Imagem transversal da base da próstata.  

5. Imagem transversal da porção média da próstata.  

6. Imagem transversal do ápice da próstata.  

7. Imagem mediana longitudinal da próstata.  

8. Imagem longitudinal da porção lateral direita da próstata e vesícula seminal.  

9. Imagem longitudinal da porção lateral esquerda da próstata e vesícula seminal.  
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Protocolo para Exame do escroto  
 

Preparo: 
Este exame não necessita preparo. 

Imagens requisitadas  
1. Imagem do eixo longitudinal do cordão espermático em respiração normal ou 

repouso com medida ântero-posterior.  

2. Imagem longitudinal da cabeça do epidídimo.  

3. Imagem longitudinal do testículo esquerdo em sua borda mais superior.  

4. Imagem longitudinal da porção média do testículo esquerdo.  

5. Imagem do eixo longitudinal do testículo esquerdo com medida crânio-caudal.  

6. Imagem longitudinal da porção medial do testículo esquerdo.  

7. Imagem longitudinal da porção lateral do testículo esquerdo.  

8. Imagem longitudinal do testículo esquerdo em sua borda mais inferior.  

9. Imagem longitudinal da cauda do epidídimo.  

10. Imagem transversal do cordão espermático em respiração normal ou repouso 

com medida ântero-posterior.  

11. Imagem transversal do cordão espermático em manobra de Valsalva com 

medida ântero-posterior .  

12. Imagem transversal da cabeça do epidídimo.  

13. Imagem transversal da porção superior do testículo esquerdo.  

14. Imagem transversal da porção média do testículo esquerdo com medida látero-

lateral.  

15. Imagem transversal da porção inferior do testículo esquerdo.  

16. Imagem transversal da cauda do epidídimo.  

17. Imagem transversal da porção média de ambos os testículos.  
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Protocolos para Exame das Glândulas Tireoide e Paratireoide  

Preparo: 
Este exame não necessita preparo. 

Imagens requisitadas  
1. Imagem transversal da porção inferior do lobo direito.  

2. Imagem transversal da porção média do lobo direito.  

3. Imagem transversal da porção superior do lobo direito.  

4. Imagem transversal do istmo para incluir as fixações dos lobos direito e esquerdo.  

5. Imagem longitudinal da porção mediaI do lobo direito.  

6. Imagem longitudinal da porção lateral do lobo direito.  

7. Imagem transversal da porção inferior do lobo esquerdo.  

8. Imagem transversal da porção média do lobo esquerdo.  

9. Imagem transversal da porção superior do lobo esquerdo.  

10. Imagem longitudinal da porção medial do lobo esquerdo.  

11. Imagem longitudinal da porção lateral do lobo esquerdo.  
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Protocolo para Exame das Mamas  

Preparo 
No dia do exame, não usar talco, desodorante ou creme nas mamas e na região das 

axilas. 

Imagens requisitadas  
1. Imagem em 12 horas do tecido mamário com a base do transdutor voltada para o 

mamilo e a extremidade do transdutor voltada para fora, de forma que a área do 

mamilo esteja mais próxima do topo da tela.  

2. Imagem em 3 horas. 

3. Imagem em 6 horas.  

4. Imagem em 9 horas.  

5. Imagem transversal através do mamilo.  

6. Imagem longitudinal através do mamilo.  

7. Imagem longitudinal da região axilar.  

8. Imagem transversal da região axilar.  

9. Serão as mesmas imagens correspondentes da outra mama.  
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Protocolo de exame do crânio transfontanela 
1. Imagem coronal dos lobos frontais do cérebro com a fissura inter-hemisférica. Inclua 

os cones orbitais e o seio etmoidal.  

2. Imagem coronal dos cornos frontais dos ventrículos, incluindo o núcleo caudado. 

Inclua a matriz germinativa adjacente aos ventrículos e o corpo caloso.  

3. Imagem coronal dos cornos frontais e tálamos.  

4. Imagem coronal da tenda do cerebelo. Inclua as fissuras de Sylvius e a cisterna 

magna.  

5. Imagem coronal do plexo coroide no átrio ou na região do trígono.  

6. Imagem coronal dos lobos occipitais do cérebro.  

7. Imagem mediana sagital da cavidade do septo pelúcido, corpo caloso, terceiro 

ventrículo, quarto ventrículo e cerebelo, incluindo a massa intermédia (observada 

em dois terços dos lactentes).  

8. Imagem sagital do ventrículo lateral direito, matriz germinativa, núcleo caudado, 

tálamo e plexo coroide.  

9. Imagem sagital do lobo temporal direito do cérebro ao nível da fissura de Sylvius.  

10. Imagem sagital do ventrículo lateral esquerdo, matriz germinativa, núcleo caudado, 

tálamo e plexo coroide.  

11. Imagem sagital do lobo temporal esquerdo do cérebro ao nível da fissura de Sylvius.  


