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Objetivo:Tendo em vista os diversos padrões de acometimento pulmonar encontrados 

nos pacientes infectados pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), o acompanhamento diário 

ou sequencial da evolução da imagem pulmonar é um dado fundamental no raciocínio 

e seguimento terapêutico de pacientes que atingem níveis de gravidade elevados. 

Dessa forma, objetiva-se fornecer uma visão geral do papel da ultrassonografia 

pulmonar (USP) à beira do leito no diagnóstico, processo de tomada de decisão 

terapêutica e monitoramento de pacientes infectados pelo COVID-19, além de 

compará-la com outras modalidades de imagem. Métodos: Trata-se de uma revisão 

sistemática da literatura, compreendendo artigos publicados entre 2019 e 2020, 

disponíveis nas bases de dados Scielo e PubMed, cujo objetivo foi o de fornecer uma 

visão geral do papel da ultrassonografia pulmonar no diagnóstico, processo de tomada 

de decisão terapêutica e monitoramento da pneumonia COVID-19. Resultado: USP é 

uma ferramenta interdisciplinar com uma linguagem comum no tratamento de 

patologia pulmonar (COVID-19) e que, devido a sua alta sensibilidade, auxilia na 

triagem e estratificação de pacientes na área de admissão evitando altas inadequadas, 

mas também no monitoramento diário nos centros de terapia intensiva, graças a sua 

capacidade de detectar precocemente a deterioração ou melhora clínica, 

influenciando na tomada de decisão. Além disso, outros estudos afirmaram também 

que o USP foi uma ferramenta útil para avaliar e monitorar o envolvimento pulmonar 

em mulheres grávidas com COVID-19 e desempenhou um papel significativo na 

decisão do tratamento. A tomografia computadorizada (TC) continua sendo o padrão 

ouro para avaliar a pneumonia por COVID-19 e deve ser usado sempre que 

clinicamente indicado e logisticamente viável; no entanto, um método de imagem 

alternativo, como o USP, pode ser considerado, também no cenário de mulheres 

grávidas, devido ao fato de ser livre de radiação e poder ser usado várias vezes sendo 

capaz de detectar a pneumonia COVID-19 Conclusão: A ultrassonografia pulmonar tem 

o potencial de melhorar a gestão no atendimento de pacientes infectados, 

comportando-se como modalidade complementar a TC e RX e essencial para um 

atendimento mais humanizado e racional, devido à sua facilidade de uso à beira do 

leito, baixo custo associado e risco reduzido de disseminação infecciosa.  
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