Folha de Informação aos Pacientes do Danbury Hospital

O que é uma Ecocardiografia sob Esforço com Dobutamina?
suspender qualquer
medicamentos.

Por que se pede a ecoardiografia
sob esforço com dobutamina?

Existe alguma preparação especial
para o teste?
•

Não coma nada nem fume durante pelo
menos três horas antes do teste.

•

Beber somente água é permitido antes do
teste.

•

Se for diabético, teste o seu nível de açúcar
no sangue antes de chegar ao local do teste.
Os diabéticos devem fazer uma refeição
ligeira três horas antes do teste, pois esse
teste pode ter a tendência de baixar o nível
de açúcar no sangue. É recomendável trazer
consigo o seu glicosímetro.

•

Tome todos os seus medicamentos habituais
antes do teste, salvo orientação em contrário
do seu médico. Recomenda-se que
medicamentos
conhecidos
como
betabloqueadores não sejam consumidos
antes da realização desse teste. **(A lista
apresentada
abaixo
contém
betabloqueadores genéricos; uma vez que
existem centenas de nomes comerciais, é
recomendável consultar o seu médico se
você não tiver certeza se está tomando
algum betabloqueador ou não.). Não deixe
de consultar o seu médico antes de

dos

seus

Betabloqueadores
(**Nomes Genéricos)

O teste sob esforço com dobutamina é realizado
para avaliar o suprimento de sangue e a função
do coração. É útil para determinar a adequação
do suprimento de sangue ao músculo cardíaco.
A dobutamina é um medicamento que aumenta a
freqüência do batimento cardíaco e a força da
contração do coração.
Esse exame será pedido se você não for capaz
de caminhar sobre uma esteira ergométrica. O
médico também poderá pedi-lo se você tiver
asma. Programe-se para estar presente no local
do teste durante 2 (duas) horas

um

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acebutolol
Atenolol
Betaxolol
Bisoprolol
Carteolol
Carvedilol
Esmolol
Labetalol

•
•
•
•
•
•
•

Metoprolol
Nadolol
Penbutolol
Pindolol
Proparanolol
Sotalol
Timolol

Traga consigo uma lista atualizada de todos
os seus medicamentos para a enfermeira
revê-los.

O que posso esperar no dia do teste?
•

Depois de chegar e registrar-se para o teste,
você terá uma breve entrevista com uma
enfermeira registrada (com formação
superior) sobre o seu histórico médico,
inclusive os medicamentos que estiver
tomando atualmente.

•

Então, um tubo intravenoso (IV) lhe será
introduzido na mão ou no braço.

•

Com você deitado(a) sobre uma cama, um
técnico em ultra-sonografia cardíaca obterá
um conjunto inicial de imagens ultrasonográficas do coração para servirem de
linha-base. Essas imagens serão obtidas pelo
técnico com uma sonda – parecida com um
lápis – que é segurada levemente sobre
vários lugares diferentes do tórax. Isso não
causa grande desconforto nem é prejudicial.

•

Depois de obtidas as imagens de linha-base,
uma enfermeira registrada colocará 12
adesivos no seu tórax para o
eletrocardiograma (EKG) e um manguito de
pressão sangüínea no seu braço.

•

A enfermeira registrada, em seguida,
administrará dobutamina através do tubo IV.
Um cardiologista estará presente para
conduzir e supervisionar o teste.

•

A quantidade de dobutamina é determinada
conforme o peso da pessoa, portanto, é
importante informar o seu peso com a
máxima precisão possível.

•

Os efeitos colaterais da dobutamina incluem:
sensação de aumento da freqüência
cardíaca, aumento da pressão sangüínea,
dor de cabeça, enjôo e ansiedade. É
importante estar ciente de que nem todas as
pessoas sentem esses efeitos colaterais.
Segundo as que chegam a senti-los, eles
passam rapidamente depois de concluída a
administração do medicamento pelo tubo IV.

•

Uma vez iniciada a administração, a
proporção de dobutamina administrada será
aumentada a cada três minutos com base na
sua reação ao medicamento.

•

Em alguns casos, o paciente poderá não ter
o aumento desejado da freqüência cardíaca
com apenas dobutamina. Em tais situações,
é possível que se tome a decisão de
acrescentar um medicamento adicional,
conhecido como atropina.
A atropina é
um medicamento que aumenta a freqüência
cardíaca rapidamente. Seus efeitos são
breves. Os efeitos colaterais da atropina
incluem: sensação de um aumento rápido da
freqüência
cardíaca,
ansiedade
e,
possivelmente, dor de cabeça. Pacientes
que têm glaucoma não podem receber
atropina; portanto, certifique-se de que a
enfermeira e o cardiologista estejam cientes,
caso você tenha tido um diagnóstico de
glaucoma. A decisão de administrar atropina
é determinada pelo cardiologista.

•

•

Durante os minutos iniciais da administração
de dobutamina, imagens ultra-sonográficas
adicionais serão obtidas para visualizar a
reação do coração ao medicamento.
Quando a freqüência cardíaca alcançar a
taxa máxima desejada, a dobutamina será

interrompida. Nesse momento as imagens
ultra-sonográficas finais serão obtidas.
•

Os seus sinais vitais serão monitorados
durante os próximos dez minutos, ou até que
a sua freqüência cardíaca e pressão
sangüínea tenham retornado aos níveis
anteriores ao teste.

•

O eletrocardiograma, manguito de pressão
sangüínea e tubo IV serão removidos. Nesse
momento o seu teste estará concluído, e você
poderá voltar a tomar todos os seus
medicamentos e alimentar-se sem restrições.

•

O cardiologista analisará todas as imagens do
seu coração e elaborará um laudo para o
médico que solicitou o teste para você.

Como vou obter os resultados do
teste?

Técnicos e enfermeiras registradas não podem,
em momento algum, comentar os resultados do
teste. O teste será interpretado por um
cardiologista que, em seguida, enviará os
resultados ao médico que lhe solicitou o teste.
Esses resultados normalmente estão disponíveis
dentro de cinco dias úteis.
*Esse teste é realizado somente no Campus
Principal do Danbury Hospital (Danbury
Hospital Main Campus).
Instruções para chegar ao local do teste
Danbury Hospital – Siga as placas até o
estacionamento AZUL (BLUE) e estacione na
Seção Roxa (Purple Section). Entre pelo saguão
principal do 5º Andar (5th Floor), dirija-se ao
balcão de informações e pergunte como chegar
até a Área de Teste de Esforço / Laboratório de
Ecocardiografia (Stress Testing / Echo Lab). Se
tiver qualquer dúvida, telefone para (203) 7397377.

www.danburyhospital.org.
Fonte: Danbury Hospital Praxair Regional Heart and Vascular
Center.
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