EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA

1.Duplex Scan Color Venoso de Membros Inferiores
Código Tabela TUSS: 40901483

Como pode ser solicitado:
Duplex Scan color ou Doppler colorido venoso de membros inferiores.
Regiões estudadas:
Sistema venoso superficial (safena magna, parva e tributárias), veias
perfurantes e sistema venoso profundo (femoral comum, femoral, poplítea,
tibiais posteriores e fibulares).
Principais indicações:
Realizado para pesquisa e/ou controle de trombose venosa superficial e/ou
profunda, mapeamento de varizes para pré e pós-operatório e diagnóstico de
malformações circulatórias.

2.Duplex Scan Color Arterial de Membros Inferiores
Código Tabela TUSS: 40901475

Como pode ser solicitado:
Duplex Scan color ou Doppler colorido arterial de membros inferiores.
Regiões estudadas:
Artérias femoral comum, femoral profunda, femoral superficial, poplítea,
tibais anterior e posterior e fibular.
Principais indicações:
Realizado para avaliação de obstrução arterial (pré e pós-operatória) e
diagnóstico de malformações circulatórias.

3.Duplex Scan Color Venoso de Membros Superiores
Código Tabela TUSS: 40901467

Como pode ser solicitado:
Duplex Scan color ou Doppler colorido venoso de membros superiores.
Regiões estudadas:
Sistema venoso superficial (cefálica, basílica e tributárias) e sistema venoso
profundo (subclávia, axilar, braquial, ulnares e radiais).
Principais indicações:
Realizado para pesquisa e/ou controle de trombose venosa superficial e/ou
profunda, mapeamento de veias para confecção e/ou avaliação de fístula
artériovenosa e diagnóstico de malformações circulatórias.

4.Duplex Scan Color Arterial de Membros Superiores
Código Tabela TUSS: 40901459

Como pode ser solicitado:
Duplex Scan color ou Doppler colorido arterial de membros superiores.
Regiões estudadas:
Sistema venoso superficial (cefálica, basílica e tributárias) e sistema venoso
profundo.
Principais indicações:
Realizado para avaliação da circulação arterial, mapeamento de artérias para
confecção e/ou avaliação de fístula artériovenosa e diagnóstico de
malformações circulatórias.

5.Duplex Scan Color de Carótidas e Vertebrais
Código Tabela TUSS: 40901360

Como pode ser solicitado:
Duplex Scan color de carótidas e vertebrais ou Doppler colorido arterial de
vasos cervicais.
Regiões estudadas:
Artérias carótida comum, carótida externa e carótida interna (extracraniana) e
vertebrais.
Principais indicações:
Realizado para avaliação da circulação cerebral extracraniana com finalidade
de estabelecer estratificação de risco cardiovascular através da medida do
complexo médio-intimal, grau de obstruções e diagnóstico de malformações
circulatórias.

6.Duplex Scan Color de Jugular e Subclávia
Código Tabela TUSS: 40901378

Como pode ser solicitado:
Duplex Scan color ou Doppler colorido venoso de vasos cervicais.
Regiões estudadas:
Veia subclávia e jugular (externa e interna).
Principais indicações:
Realizado para pesquisa e/ou controle de trombose venosa superficial e/ou
profunda, guiar punção venosa.

7.Duplex Scan Color de Aorta Abdominal e Artérias
Ilíacas
Código Tabela TUSS: 40901408

Como pode ser solicitado:
Duplex Scan color ou Doppler colorido de aorta abdominal e ilíacas.
Regiões estudadas:
Aorta abdominal e ilíacas (comum, externa e interna).
Principais indicações:
Realizado para avaliação da aorta abdominal e seus ramos, vigilância pós
procedimentos cirúrgicos e diagnóstico de malformações circulatórias.

8.Duplex Scan Color de Aorta Abdominal e Artérias
Renais
Código Tabela TUSS: 40901394

Como pode ser solicitado:
Duplex Scan color ou Doppler colorido de aorta abdominal e artérias renais.
Regiões estudadas:
Aorta abdominal e artéria renais.
Principais indicações:
Realizado para pesquisa de hipertensão arterial secundária, pós intervenção
endovascular, controle pós-transplante renal, avaliação de insuficiência renal
ou outra causa de alteração da circulação do parênquima renal.

9.Duplex Scan Color Venoso Cavo-Ilíaco
Código Tabela TUSS: 40901432

Como pode ser solicitado:
Duplex Scan color ou Doppler colorido de veias cava inferior e ilíacas.
Regiões estudadas:
Veia cava inferior e veias ilíacas (comum, interna e externa).
Principais indicações:
Realizado para pesquisa de trombose venosa abdominal e diagnóstico de
malformações circulatórias.

10.Duplex Scan Color Venoso para Pesquisa de
Varizes Pélvicas
Código Tabela TUSS: 40901386 + 40901300 (O.S. Transvaginal)

Como pode ser solicitado:
Duplex Scan color ou Doppler colorido de veias da pelve por via
endovaginal para pesquisa de varizes pélvicas.
Regiões estudadas:
Avaliação de varizes pélvicas (dilatação de veias anexiais).
Principais indicações:
Realizado para investigação e diagnóstico de doença venosa pélvica como
observado na síndrome de compressão pélvica crônica.

11.Ultrassonografia das Mamas
Código Tabela TUSS: 40901114

Como deve ser solicitado:
• Ecografia mamária e das axilas.
• Ultrasossonografia das mamas e axilas.
Regiões estudadas:
Mamas e axilas.
Principais indicações:
Caracterização da natureza cística ou sólida de nódulo visto à Mamografia.
Observações: é imprescindível a apresentação de exame mamográfico
recente para orientar a realização da Ultrassonografia.

12.Ultrassonografia das Mamas com Biópsia por
agulha fina
Código Tabela TUS ?????

Como deve ser solicitado:
Ultrasossonografia das mamas e axilas e biópsia por agulha fina para cada
nódulo ou cisto suspeito.
Regiões estudadas:
Mamas e axilas.
Principais indicações:
Coleta de material para análise citopatológia de nódulos e/ou cistos
suspeitos.

13.Ultrassonografia das Mamas com Biópsia por
agulha grossa
Código Tabela TUS ?????

Como deve ser solicitado:
Ultrasossonografia das mamas e axilas, e biópsia por agulha grossa para cada
nódulo.
Regiões estudadas:
Mamas e axilas.
Principais indicações:
Coleta de material para análise anatomopatológica de nódulos.

14.Ultrassonografia Transvaginal
Código Tabela TUSS: 40901300

Como pode ser solicitado:
• Ultrassom ginecológico utilizando sonda endovaginal.
• Ultrassonografia endovaginal.
• Ultrassonografia pélvica feminina utilizando sonda endocavitária.
Regiões estudadas:
Útero, ovários, endométrio e regiões anexiais.
Principais indicações:
• Análise morfológica detalhada do útero e dos ovários.
• Avaliação da espessura e morfologia do endométrio.
• Pesquisa de nódulos miometriais.
• Pesquisa de pólipos endometriais.
• Avaliação de massas ovarianas (císticas e/ou sólidas).

15.Ultrassonografia com Doppler Transvaginal
Código Tabela TUSS: 40901300 + 40901386 (Doppler Colorido)

Como pode ser solicitado:
• Ecografia transvaginal com Doppler.
• Ultrassonografia transvaginal utilizando Dopplerfluxometria.
• Ultrassonografia transvaginal utilizando Doppler colorido.
Regiões estudadas:
Bexiga, útero, ovários, artérias uterinas e artérias ovarianas.
Principais indicações:
• Uso do Doppler colorido para medidas de fluxo das artérias uterinas e
ovarianas.
• Avaliação do padrão vascular de massas pélvicas.

16.Ultrassonografia do Abdome Inferior Feminino
Código Tabela TUSS: 40901181

Como pode ser solicitado:
• Ultrassonografia pélvica feminina.
• Ultrasssonografia pélvica feminina suprapúbica.
• Ultrassonografia pélvica para avaliação de útero e ovário utilizando a via
suprapúbica.
Regiões estudadas:
Bexiga, útero e ovários.
Principais indicações:
Avaliação de irregularidades menstruais em pacientes virgens. Avaliação do
útero e ovários para pesquisa de nódulos, miometrias e massas sólidas e/ou
císticas nas regiões anexiais.

17.Ultrassonografia Obstétrical Inicial
Código Tabela TUSS: 40901297

Como pode ser solicitado:
• Ultrassonografia gestacional inicial.
• Ultrassom obstétrico primeiro trimestre.
• Ultrassonografia obstétrica por via endovaginal (realizado até a 12°
semana de gestação).
Regiões estudadas:
Feto, útero e anexos.
Principais indicações:
Esclarecer se a gravidez é mesmo intrauterina. Confirmar o número de
conceptos. Usar de referência para datação da gestação. Verificar a vitalidade
do embrião.

18. Ultrassonografia Obstétrica
Código Tabela TUSS: 40901238

Como pode ser solicitada:
• Ultrassom gestacional.
• Ultrassom obstétrico.
Regiões estudadas:
Feto, placenta, útero e anexos.
Principais indicações:
• Avaliação da idade gestacional através da biometria.
• Crescimento fetal.
• Vitalidade fetal.
• Detectar anomalias.
• Apresentação fetal.
• Avaliar o volume de líquido amniótico e a localização da placenta.

19.Ultrassonografia Obstétrica com Doppler
Código Tabela TUSS: 40901246

Como pode ser solicitada:
• Ecografia obstétrica utilizando Doppler colorido.
• Ultrassonografia obstétrica utilizando dopplerfluxometria.
Regiões estudadas:
Feto, útero, anexos e vasos maternos (artérias uterinas) e fetais (artéria
cerebral média e ducto venoso).
Principais indicações:
• Usualmente é realizado a partir da 24a semana de gestação.
• Avaliar a vitalidade fetal.
• Estudar a velocidade do fluxo de estruturas vasculares do útero, do
cordão umbilical, da placenta e do feto, com medidas específicas para
o controle de crescimento.
• Detectar o risco de desenvolvimento de hipertensão gravídica.
• O exame possui valor preditivo na avaliação do bem-estar fetal após a
24°semana, especialmente se associado ao perfil biofísico fetal e à
cardiotocografia.

20.Ultrassonografia Obstétrica para Avaliação de
Translucência Nucal
Código Tabela TUSS: 40901254

Como pode ser solicitado:
• Ecografia obstétrica para avaliação ou medida de Translucência Nucal.
• Ultrassonografia obstétrica primeiro trimestre para avaliação de
translucência nucal.
Regiões estudadas:
Feto, útero e ovários.
Principais indicações:
Avaliar a medida de um espaço líquido localizado na nuca fetal chamado de
translucência nucal. Deve ser realizado entre a 11° semana e 3 dias e a 14°
semana de gestação, preferencialmente ao redor da 12° semana.

21.Ultrassonografia das Articulações
Código Tabela TUSS: 40901220

Como pode ser solicitado:
• Ultrassonografia do ombro.
• Ultrassonografia do cotovelo.
• Ultrassonografia do punho.
• Ultrassonografia da articulação coxofemoral (quadril).
• Ultrassonografia do joelho.
• Ultrassonografia do tornozelo (retropé).
• Ultrassonografia do antepé (pedido por articulação e unilateral).
Regiões estudadas:
Cavidade articular em questão e tendões periarticulares.
Principais indicações:
Dor articular. Suspeita de tendinopatia. Suspeita de bursite. Lesões
musculares periarticulares. Quantificação e caracterização de derrame
articular.

22.Ultrassonografia de Partes Moles
Código Tabela TUSS: 40901211

Como pode ser solicitado:
Ultrassonografia de partes moles + região a ser estudada.
Regiões estudadas:
Planos superficiais/partes moles da região solicitada.
Principais indicações:
• Avaliação e caracterização de nodulações palpáveis.
• Avaliação de estiramentos musculares.

23.Ultrassonografia das Glândulas Salivares
Código Tabela TUSS: 40901033

Como pode ser solicitado:
• Ultrassonografia das parótidas.
• Glândulas submandibulares e glândulas sublinguais.
• Ultrassonografia das glândulas salivares.
Regiões estudadas:
Glândulas sublinguais, submandibulares e parótidas.
Principais indicações:
Pesquisa de cálculos (sialolitíase), processos inflamatórios e tumorais
das glândulas.

24.Ultrassonografia da Tireoide
Código Tabela TUSS: 40901203

Como pode ser solicitado:
Ultrassonografia da glândula tireoide.
Regiões estudadas:
Glândula tireoide e linfonodos cervicais.
Principais indicações:
• Avaliação de nódulos palpáveis.
• Avaliação do volume total da glândula tireoide.
• Processos inflamatórios.

25.Ultrassonografia da Tireoide com Doppler
Código Tabela TUSS: 40901203 / 40901386

Como pode ser solicitado:
Ultrassonografia da glândula tireoide com Doppler.
Regiões estudadas:
Glândula tireoide e linfonodos cervicais.
Principais indicações:
Avaliação de nódulos palpáveis e de processos inflamatórios sob o ponto de
vista morfológico e padrão de vascularização, respectivamente do nódulo e
do parênquima.

26.Ultrassonografia da Tireoide com Biópsia por
agulha fina
Código Tabela TUSS: ??????

Como pode ser solicitado:
Ultrassonografia da glândula tireoide e biópsia por agulha fina para cada
nódulo suspeito.
Regiões estudadas:
Glândula tireoide e linfonodos cervicais.
Principais indicações:
Coleta de material para análise citopatológia de nódulos suspeitos.

27.Ultrassonografia da Região Cervical
Código Tabela TUSS: ???????

Como pode ser solicitado:
Ultrassonografia da região cervical.
Regiões estudadas:
Principais estruturas da região cervical.
Principais indicações:
Avaliação de nódulos palpáveis e de processos inflamatórios sob o ponto de
vista morfológico.

28.Ultrassonografia do Abdome Total
Código Tabela TUSS: 40901122

Como pode ser solicitado:
• Ultrassonografia do abdome total.
• Ultrasonografia para avaliação dos órgão abdominais e retroperitôneo.
Regiões estudadas:
Fígado, baço, rins, vesícula biliar, vias biliares, aorta e retroperitôneo.
Principais indicações:
• Avaliação de dor abdominal.
• Pesquisa de cálculos na vesícula biliar.
• Pesquisa de cálculos renais.
• Avaliação das estruturas supra citadas.

29.Ultrassonografia do Abdome Superior
Código Tabela TUSS: 40901130

Como pode ser solicitado:
Ultrassonografia do abdome superior.
Regiões estudadas:
Fígado, vias biliares, vesícula biliar e baço.
Principais indicações:
• Avaliação de dor abdominal.
• Avaliação de cálculos na vesícula biliar.
• Avaliação das estruturas supracitadas.
Observação: Deve ser preterido em relação ao abdome total.

30.Ultrassonografia dos Rins e Vias Urinárias
Código Tabela TUSS: 40901157 (Feminino) / 40901165 (Masculino)

Como pode ser solicitado:
• Ultrassonografia renal e de vias urinárias.
• Ultrassonografia do aparelho urinário.
Regiões estudadas:
Rins, ureteres, bexiga.
Principais indicações:
• Avaliação de dor abdominal.
• Avaliação de cálculos urinários.
• Propedêutica para avaliação de infecção urinária de repetição. Avaliação
de resíduo pós-miccional.

31.Ultrassonografia do Abdome Inferior Masculino
Código Tabela TUSS: 40901173

Como pode ser solicitado:
• Ultrassonografia do abdome inferior masculino.
• Ultrassonografia pélvica masculina.
Regiões estudadas:
Próstata, bexiga, vesículas seminais.
Principais indicações:
• Avaliação do volume prostático.
• Avaliação da bexiga.
• Avaliação sumária das vesículas seminais.
• Avaliação de resíduo pós-miccional.

32.Ultrassonografia Transretal da Próstata
Código Tabela TUSS: 40901335

Como pode ser solicitado:
• Ultrassonografia da próstata por via transretal.
• Ultrassonografia da próstata com sonda endocavitária.
• Ultrassonografia da próstata por via endorretal.
Regiões estudadas:
Próstata e vesículas seminais.
Principais indicações:
• Avaliação do volume e parênquima prostáticos.
• Avaliação dos espaços periprostáticos.
• Avaliação do volume e parênquima das vesículas seminais.

33.Ultrassonografia das Mamas - Masculina
Código Tabela TUSS: 40901114

Como deve ser solicitado:
• Ecografia mamária.
• Ultrasossonografia das mamas e axilas.
Regiões estudadas:
Mamas e axilas.
Principais indicações:
Pode ser feita em homens de qualquer faixa etária quando há suspeita clínica
de ginecomastia ou nódulos palpáveis.

34.Ultrassonografia Peniana
Código Tabela TUSS: ?????

Como deve ser solicitado:
Ultrasossonografia do pênis.
Regiões estudadas:
Região peniana.
Principais indicações:
• Avalição pós traumática.
• Pesquisa de calcificação da túnica albugínea dos corpos cavernosos.

