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Sistema de Ultrassom ACUSON Redwood   

Superando os limites das
imagens, do desempenho  
e do valor
Serviço de Cardiologia                        
Compartilhado

https://www.siemens-healthineers.com/br/
ultrasound/new-era-ultrasound/acuson-redwood



Sistema de Ultrassom 
ACUSON Redwood
Superando os limites das imagens, do 
desempenho e do valor

Havia uma previsão de que, em 2020, as doenças 
crônicas seriam responsáveis por quase três quar-
tos das mortes em todo o mundo. 71% destas 
mortes seriam causadas por doenças cardiovascu-
lares1, o que cria uma necessidade cada vez maior 
de acessibilidade aos serviços de imagem de alta 
qualidade e economicamente viáveis a esta 
população envelhecida.

A nível mundial, os prestadores de cuidados de 
saúde enfrentam uma luta contínua por melhores 
resultados clínicos contra as restrições de orça-
mentos. É um grande desafio para o médico 
satisfazer a demanda da detecção precoce, do 
diagnóstico e do tratamento a tempo de uma 
variedade de doenças crônicas. As imagens de 
ultrassom devem permitir respostas a uma série 
de questões clínicas importantes - de forma 
rápida.

Bem-vindos ao ACUSON Redwood; superando os 
limites das imagens, do desempenho e do valor -
uma solução para o serviço compartilhado de 
cardiologia, oferecendo um conjunto abrangente 
de aplicações avançadas.

2 



Leve e portátil
Leve imagens de precisão a mais 
pacientes à beira do leito com 
um sistema leve, portátil, alta-
mente funcional, de punho 
traseiro e que é fácil de deslocar.

Conjunto completo de 
transdutores
O ACUSON Redwood tem um 
conjunto completo de mais de 
13 transdutores, incluindo TEE, 
que suporta diversas aplicações 
clínicas.
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Imagens que
inspiram confiança
A qualidade da imagem e a melhoria dos
resultados clínicos têm uma correlação direta.
Obtenha imagens de alto desempenho e
precisão trabalhando dentro dos limites de
orçamentos operacionais apertados.

O pacote de fluxo de trabalho eSie Measure alimentado por IA
permite a realização de medições cardíacas com 1 clique para 2D,
modo-M, e Doppler, proporcionando maior reprodutibilidade e
eficiência ao mesmo tempo que otimiza o fluxo de trabalho.

Avalie o movimento e a mecânica do miocárdio com os 

cálculos globais de Strain Longitudinal, Strain Radial e Strain 

Cincunferencial usando o syngo VVI.

Fluxo de trabalho inteligente 
para maior eficiência
As ferramentas alimentadas por IA podem
melhorar a eficiência do fluxo de trabalho, re-
movendo os processos manuais e reduzindo o
tempo de exame.2

Aplicações avançadas para 
melhores decisões clínicas
O ACUSON Redwood oferece um conjunto
abrangente de aplicações avançadas para a 
detecção precoce, o diagnóstico, e o trata-
mento a tempo.

A visão apical de 4 câmaras com tecnologia de supressão de flash 
de cores ajusta a persistência relativa ao movimento, reduzindo a 
quantidade de manchas de cores estranhas.

   Clique no botão para reproduzir o vídeo dessa imagem
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Utilizando tecnologia alimentada por IA. O eSie Left Heart iden-
tifica automaticamente as visões e os contornos do ventrículo
esquerdo e do átrio esquerdo enquanto melhora a reprodutibi-
lidade das medições e a eficiência da fração de ejeção do
ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo.

O Stress Echo suporta seis protocolos padrão de fábrica 
definidos pelo usuário e permite a aquisição de imagens 
prospectiva, retrospectiva e contínua.

Doppler spectral da via de saída do ventrículo esquerdo utilizando 
a quantificação por eSie Measure alimentado por IA de 1 clique, 
reduz a necessidade dos toques nas teclas e aumenta a 
reprodutibilidade e eficiência das medições.

Avalie de maneira otimizada a função ventricular esquerda 
com a Opacificação do Ventrículo Esquerdo melhorando a 
supressão dos tecidos, a visualização e a duração do contraste.

   Clique no botão para reproduzir o vídeo dessa imagem

Diferencie a verdadeira contratilidade do movimento do 
miocárdio com imagens de Doppler tecidual.

Realize exames TEE de rotina para avaliar a morfologia e fisiologia 
da válvula mitral com o transdutor V5Ms.

   Clique no botão para reproduzir o vídeo dessa imagem
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Na Siemens Healthineers, nosso objetivo é permitir que os 
profissionais de saúde aumentem o valor ao capacitá-los em sua 
jornada expandindo a medicina de precisão, transformando a 
prestação de cuidados e melhorando a experiência do paciente, por 
meio da digitalização da saúde.

Estima-se que 5 milhões de pacientes, globalmente, se beneficiam 
todos os dias de nossas tecnologias e serviços inovadores nas áreas de 
diagnóstico por imagem e terapêutica, diagnósticos laboratoriais e 
medicina molecular, bem como saúde digital e serviços empresariais.

Somos uma empresa líder em tecnologia médica com mais de 170 
anos de experiência e 18.000 patentes em todo o mundo. Com mais 
de 48.000 colegas dedicados em 75 países e continuaremos a inovar 
e moldar o futuro da saúde.

Os produtos/recursos mencionados neste documento podem não 
estar disponíveis comercialmente em todos os países. Devido a razões 
regulatórias, sua disponibilidade futura não pode ser garantida. Entre 
em contato com sua organização Siemens Healthineers local para 
obter mais detalhes.

As imagens clínicas isoladas podem ter sido cortadas para uma 
melhor visualização da patologia.

ACUSON Redwood, eSie Left Heart, eSie Measure e Velocity Vector 
Imaging technology (VVI) são marcas registadas da Siemens Medical 
Solutions USA, Inc.

syngo® é uma marca registada de propriedade da Siemens Healthcare 
GmbH.

Referências:

1 Organização Mundial de Saúde: The Global Burden 
of Chronic Disease (https://www.who.int/nutrition/ 
topics/2_background/en/)

2  Ferramentas de medição alimentadas por IA     
consistem em softwares de aplicações que utilizam a 
Inteligência Artificial baseada na aprendizagem de 
máquinas para alcançar o resultado pretendido, 
incluindo: eSie Measure, eSie OB, eSie Left Heart e 
eSie Follicle
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