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Estudos recentes sobre os cuidados com o 
AVC, promovem a realização do procedi-
mento de trombectomia mecânica em 24 
horas. Isso ajuda a melhorar o tratamento da 
doença para uma grande parte das 15 
milhões de pessoas que sofrem de derrame 
a cada ano.

O ultrassom é a tecnologia de imagem 
mais utilizada e com alto índice de 
crescimento, já que promove um método 
de imagem não invasivo, que é portátil, 
acessível, de baixo custo, em tempo real e 
sem radiação.

Os métodos de ultrassom são úteis na 
prevenção, triagem e acompanhamento de 
várias maneiras, como a avaliação da vulne-
rabilidade da placa por meio da detecção de 
ecolucências, úlceras e heterogeneidade da 
placa.

O diagnóstico precoce é fundamental para 
ajudar a determinar o tratamento para 
reduzir o risco de AVC. Se for detectado um 
estreitamento hemodinâmico significativo, o 
médico do paciente pode iniciar uma inter-
venção cirúrgica ou um plano de tratamento 
abrangente para reduzir o risco da doença.

Os sistemas de ultrassom da série ACUSON 
permitem aos clínicos avaliarem a doença 
carotídea e os efeitos vasculares devido à 
isquemia causada pela doença da placa 
bacteriana, trombos e/ou espessamento da 
íntima média nas carótidas com uma alta 
sensibilidade, excelente qualidade de 
imagem, tecnologias de inteligência 
artificial e fluxos de trabalho automatizados 
que fornecem imagens rápidas e avaliação 
segura do AVC.

Prevenção e
triagem

Monitoramento -
Ultrassom



Auto IMT
Medição da espessura da camada íntima

•Estabelece perfis de risco cardiovascular 
•Essa tecnologia ajudará a estabelecer perfis 
de risco e a classificar os pacientes com 
doença vascular intermediária

Tecnologias do ultrassom que apoiam
a triagem e o monitoramento do AVC

Ultrassonografia de Carótida

•Triagem de pacientes para o acúmulo de 
placa aterosclerótica dentro desses vasos que 
aumenta o risco de AVC
•Ferramenta de diagnóstico útil para avaliar a 
doença da carótida cervical

eSieDoppler

•Permite o posicionamento automatizado 
com ajuste de ângulo para Color e PW sem 
interação do usuário
•Redução do número de teclas e da 
variabilidade do operador, melhorando 
potencialmente o tempo de diagnóstico

Ultrassom CDT
Imagem Doppler Transcraniano

•Exame de baixo custo para detectar 
condições médicas que afetam o fluxo 
sanguíneo no cérebro
•A detecção precoce e precisa da oclusão 
arterial orienta o tratamento emergencial 
em pacientes com AVC isquêmico agudo


