ORIENTAÇÕES AO PACIENTE

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE
ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACOLÓGICO
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EXAME:
(

) Unidade I: Av. Lins de Vasconcelos, 356 - Cambuci – SP

EXAME AGENDADO PARA: _____/______/________

HORÁRIO: ________:__________

Ecocardiograma sob estresse farmacológico é um exame de ultrassom do coração, associado ao uso de
medicamentos (dobutamina ou dipiridamol), que possibilitam visualizar a contração do coração em repouso
e em esforço máximo, semelhante ao a ngido durante o exame de esforço realizado em esteira
ergométrica.



Trazer documento com foto, cartão do convênio, pedido médico e guia autorizada pelo
convênio( quando necessário) ;





Chegar 30 minutos antes do horário agendado, após 15 minutos de atraso poderá não ser atendido;
Vir acompanhado de um responsável legal, que deverá permanecer no local até o ﬁnal do exame;
Trazer exames anteriores e recentes se houver (por exemplo: Teste Ergométrico, Cateterismo,
Ecocardiograma, Eletrocardiograma (ECG), relatório cirúrgico - caso tenha sido operado, etc);







Os seguintes alimentos são proibidos 24 horas antes do exame: Café, chá e chocolate;
No dia do exame evitar: açúcar em grande quan dade e bebidas alcoólicas;
Não fumar 2 horas antes do exame;
O paciente deverá procurar dormir bem durante a noite anterior ao exame;
Para que os eletrodos captem com maior sensibilidade aos ba mentos cardíacos, o paciente não
deverá passar hidratante na região do tórax. Se for do sexo masculino, depilar o tórax;



MEDICAMENTOS: Tomar os medicamentos normalmente (com o mínimo de água possível). A
necessidade de suspender ou não os medicamentos para a realização do exame, deverá ser indicada
pelo médico do paciente;



Jejum de 6 horas antes do exame.

CUIDADOS APÓS O EXAME

 Não dirigir nas próximas 6 horas após o exame
 O laudo do exame ﬁca disponível em 1 dia ú l ou se preferir aguardar de 40min a 1 hora para re rada no
mesmo dia. Re rada na Central de entrega de exames na Unidade do Cambuci.
Funcionamento : de segunda a sexta feira das 07h00min às 17:00.
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ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE
ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACOLÓGICO
Caso haja dúvidas ou não seja possível comparecer ao exame, por gen leza entrar em contato telefônico
com o setor de Call Center, telefone: 3348-9900 ( Cambuci ) ou com o setor de exames cardiológicos,
através dos telefones :5585-9427/3348-4134/3277-6041 de segunda a sexta feira das 7h00 as 17h00.
Li e fui orientado, e estou ciente sobre todo preparo para realização do exame acima mencionado.
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