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O que é um ecocardiograma com solução salina?
dependendo do número de imagens
obtidas.

Por que se pede um
ecocardiograma com solução
salina?
Um ecocardiograma, também chamado
de “eco”, é um exame que usa ondas
ultrassônicas para examinar o seu
coração. Esse é um procedimento seguro
e relativamente sem dor que ajuda o seu
médico a diagnosticar vários problemas
cardíacos:
• Dimensões
do
compartimentos

coração

Existe algum preparo especial
antes do exame?
Não são necessárias preparações
especiais antes de vir ao laboratório para
o exame. Certifique-se de vestir uma
roupa de duas peças, pois você terá de
vestir uma túnica depois de remover suas
roupas acima da cintura.

e

• Força de bombeamento
• Problemas nas válvulas
• Fluido ao redor do coração
• Coágulos ou massas no interior do
coração
• Qualquer orifício anormal entre as
câmaras cardíacas.
Um Ecocardiograma com “estudo de
bolhas” na solução salina é usado para
acrescentar
informações
a
um
ecocardiograma normal, normalmente
para se obter uma visão melhor dos dois
septos (ou paredes) que dividem o
coração ao meio.
*Em todos os nossos Laboratórios de
Ecocardiografia,
as
informações
ecocardiográficas são obtidas por
Técnicos de Sonografia
Cardíaca
treinados e os resultados são
interpretados por Cardiologistas.

Quanto tempo leva esse exame?
A duração do exame varia e pode levar
aproximadamente de 35 a 50 minutos,
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O que devo esperar no dia do
exame?
• Você deitará sobre o lado esquerdo
na primeira metade do exame, e de
costas no restante.
• Serão colocadas ataduras ou
eletrodos adesivos no seu tórax
conectados a fios ligados ao aparelho
de eletrocardiograma. Os fios ajudam
a registrar o eletrocardiograma
(ECG).
• Aplica-se um gel sobre seu tórax para
ajudar a conduzir as ondas de som e
as luzes do recinto são diminuídas.
• O técnico de sonografia cardíaca
passa um pequeno aparelho parecido

com um microfone sobre o seu tórax,
chamado de transdutor, para obter
diferentes visões do seu coração.
• Também podem ser dadas instruções
para que você respire devagar ou
prenda a respiração. Isso ajuda a
obter imagens de melhor qualidade.
• As
imagens
são
vistas
constantemente no monitor e são
armazenadas em formato digital para
o cardiologista ver.
• Quando o técnico de sonografia
obtiver as imagens necessárias para
o ecocardiograma normal, uma
enfermeira virá para colocar uma
linha intravenosa (IV) em uma veia do
seu braço ou mão. Durante essa
parte do exame, bolhas de ar
minúsculas serão agitadas em uma
solução salina e injetadas através da
linha IV. As imagens serão obtidas
enquanto as bolhas estiverem
passando pelo seu coração. .
Em um coração normal, as bolhas são
filtradas pelos pulmões e vistas somente
no lado direito do coração. Se as bolhas
forem vistas no lado esquerdo, isso
mostra que existe uma abertura entre os
dois lados do coração, o que é anormal.
A anormalidade pode ser resultado de
uma das seguintes condições:
9 Um forame oval patente (FOP)
9 Um defeito átrio-septal
9 Um defeito septal ventricular.
O estudo das bolhas ajuda a identificar
essas anormalidades. Não existem
restrições após o exame.

Como faço para obter os
resultados do exame?

Os resultados não estarão disponíveis a
você no momento do exame. O exame
será interpretado por um cardiologista,
que por sua vez enviará os resultados ao
médico que lhe pediu o exame. Esses
resultados
normalmente
estão
disponíveis em 1 (um) dia útil.
Endereço da sua consulta
*Existem dois locais, informe-se em
qual local está marcada a sua
consulta.
Danbury Hospital Medical Arts
Center- Situado em 111 Osborne Street,
estacione em qualquer vaga de
estacionamento disponível ou na
garagem Gold. Vá à recepção principal
do primeiro andar para registro e depois
siga para o terceiro andar.
Se você tiver alguma dúvida, ligue para
(203) 739-4999.
Hospital de Danbury- Situado em 24
Hospital Ave., Danbury, CT. Siga as
inidicações para o estacionamento
AZUL e estacione na seção Púrpura.
Vá à recepção principal no quinto andar;
no balcão de informações peça as
direções para os Exames de Teste
Cardiológico.
Se você tiver alguma dúvida, ligue para
(203) 739-4999.
Informações adicionais também podem
ser encontradas no nosso webiste:
www.danburyhospital.org.
Fonte: Centro Cardíaco e Vascular Regional Hospitalar Praxair.
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