Folha de informações ao paciente do Danbury Hospital

O que é ultra-som com doppler?
O que é ultra-som com doppler?
O ultra-som com doppler é um exame
diagnóstico que utiliza ondas de ultra-som para
adquirir imagens dos vasos sangüíneos. Essas
imagens mostram como o sangue está fluindo
através dos vasos e a velocidade do fluxo de
sangue.
O ultra-som com doppler produz imagens
coloridas que mostram ao médico os locais onde
existe bloqueio do fluxo de sangue devido a
problemas nos vasos, como por exemplo, em
conseqüência de depósitos de colesterol.
No Danbury Hospital, o ultra-som com doppler é
realizado no laboratório vascular não invasivo.
Esse exame é realizado externamente e não
envolve a injeção de contrate ou a introdução de
agulhas ou cateteres e não causa dor nem
efeitos colaterais.

Transdutor

examinado, o médico poderá pedir que você não
coma nem beba nada antes do exame. Leve
com você uma lista dos medicamentos que
estiver tomando no momento. Informe o
tecnólogo que estiver realizando o exame se
tiver sido submetido anteriormente a um
procedimento de bypass, angioplastia com balão
ou colocação de stent.

Como o ultra-som com doppler é
realizado?

O ultra-som com doppler é
pedido para a avaliação de que
tipo de doenças?

•

O médico pode pedir um ultra-som com doppler
para diagnosticar doenças que envolvem os
vasos sangüíneos, incluindo, mas não limitado a:

Você irá vestir um avental do hospital ou irá
remover as roupas da região que será
examinada.

•

Você se deitará em uma mesa de exame.

•

Será aplicado um gel na região a ser
examinada. O gel ajuda as ondas sonoras a
se moverem pela pele.

•

O tecnólogo deslizará a sonda ou transdutor
de ultra-som sobre o gel. Você poderá ouvir
o som do sangue fluindo através de vasos.

•

Uma braçadeira para avaliação da pressão
arterial poderá ser colocada no seu braço ou
perna e inflar durante o exame.

•

Dependendo da parte do corpo que será
avaliada, poderá ser preciso ficar de pé
durante o exame.

•

Doença oclusiva da artéria carótida

•

Trombose venosa profunda

•

Doença arterial da perna ou do braço

•

Doença oclusiva aorto-ilíaca

•

Varizes

•

Aneurismas no abdome ou nas pernas

Qual é o preparo para a
realização do ultra-som com
doppler?
Siga as instruções que receber do médico.
Dependendo do local que será

Doppler da carótida – nesse exame, o ultrasom é usado para avaliar as artérias carótidas
localizadas no pescoço e que levam sangue para
o cérebro. Gel é aplicado na pele do pescoço.
Em seguida, um transdutor é colocado na região

coberta pelo gel para obter imagens e avaliar o
fluxo de sangue nas artérias. O médico poderá
pedir esse exame se você apresentar sintomas
de artérias carótidas bloqueadas.
Doppler transcraniano (DTC) – esse exame é
realizado para avaliar os vasos sangüíneos que
suprem o cérebro. Gel é aplicado na pele da face
e da cabeça e, em seguida, um pequeno
transdutor é usado na região coberta de gel.
Doppler venoso – nesse exame, o ultra-som é
usado para avaliar as veias que levam sangue
das pernas ou dos braços para o coração. Gel é
aplicado na pele das pernas ou dos braços. Em
seguida, um transdutor é colocado na região
coberta pelo gel para obter imagens e avaliar o
fluxo de sangue nas veias. O médico pode pedir
esse exame para avaliar a causa da dor ou
inchaço em seus braços ou pernas.
Doppler arterial – nesse exame, o ultra-som é
usado para avaliar as artérias que levam sangue
para as pernas ou braços. Gel é aplicado na pele
das pernas ou dos braços. Em seguida, um
transdutor é colocado nas regiões cobertas pelo
gel para obter imagens e avaliar o fluxo de
sangue nos braços ou nas pernas. O médico
pode pedir esse exame para avaliar a causa da
dor nos músculos das pernas ao caminhar.
Doppler vascular do abdome – nesse exame, o
ultra-som é usado para avaliar os vasos
sangüíneos que levam e trazem sangue dos
órgãos abdominais. Gel é aplicado no abdome.
Em seguida, um transdutor é colocado na região
coberta pelo gel para obter imagens e avaliar o
fluxo de sangue nas artérias e/ou veias.

Instruções sobre como chegar ao local do
exame
* O exame pode ser feito em três locais
diferentes: verifique em qual local o seu
exame foi marcado.
Danbury Hospital - Siga as placas para o
estacionamento BLUE (azul) e estacione na
Seção Purple (violeta). Entre no hall principal
do quinto andar e pergunte pela localização do
laboratório vascular no balcão de informações.
Se tiver outras dúvidas, ligue para (203) 7394999.
Danbury Hospital Medical Arts Center Localizado na 111 Osborne Rd. Estacione em
qualquer vaga disponível ou no estacionamento
Gold (dourado). Entre no hall principal do
primeiro andar para fazer o registro e, em
seguida, vá para o terceiro andar. Se tiver outras
dúvidas, ligue para
(203) 739-4999.
Southbury Cardiovascular Center Localizado na 22 Old Waterbury Road,
Southbury, CT. Ao chegar, faça o registro na
Recepção de Cardiologia, na Suite 107.
Se tiver outras dúvidas, ligue para o
Departamento de Cardiologia do Southbury no
telefone (203) 2624234.
Fontes:
Alan Dietzek, MD. Danbury Hospital Praxair Regional Heart
and Vascular Lab.
VascularWeb. Duplex Ultrasound. Obtido do site
www.vascularweb.org

O que é preciso fazer para saber
os resultados do exame?
O laboratório vascular trabalha em conexão com
os médicos para diagnosticar problemas
vasculares, na coordenação de avaliações
posteriores e do tratamento e para prestar
assistência no acompanhamento do tratamento.
Todos os exames são interpretados por médicos
certificados e com credenciais especiais para a
interpretação vascular não invasiva.
O tecnólogo do laboratório vascular não discutirá
os resultados do exame com você. O médico
entrará em contato com você para falar sobre os
resultados do exame.
Para mais informação, ou para saber sobre os serviços e programas especializados
disponíveis no Danbury Hospital, visite www.DanburyHospital.org
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