Folha de Informação aos Pacientes do Danbury Hospital

O que é um Exame de Cintilografia das Câmaras Cardíacas ou
MUGA?
Por que é solicitado um
exame MUGA?
O seu médico lhe solicitou uma
cintilografia MUGA a fim de avaliar a
eficiência e capacidade do seu coração
de bombear sangue.
Programe-se para estar presente na área
de diagnóstico durante 1 (uma) hora.

Existe alguma preparação
especial antes do exame?
Não há restrições dietéticas para esse
exame,
portanto,
alimente-se
normalmente. Tome todos os seus
medicamentos de praxe antes do exame,
salvo orientação em contrário do seu
médico. Se você for diabético(a), teste o
seu nível de açúcar no sangue antes de
chegar na área de diagnóstico. É
aconselhável trazer com você o seu
glicosímetro. Traga também com você
uma lista de todos os seus
medicamentos para revisão pelo técnico
em Medicina Nuclear.

O que devo esperar no dia
do exame?
• Depois de registrar-se, você será
apresentado(a) a um técnico em
Medicina Nuclear.
• Em seguida, lhe darão uma injeção
de pirofosfato em solução salina. É
rara a ocorrência de uma reação ao
pirofosfato; quando ocorre, é branda
e consiste em uma erupção da pele.
Essa injeção prepara as células
vermelhas do sangue (hemáceas)

para receber o marcador nuclear de
forma que as imagens possam ser
obtidas.
• Cerca de 25 minutos depois, lhe
darão uma injeção do marcador
radioativo tecnécio (Tc-99m). O Tc99m permite medir-se o fluxo de
sangue através do ventrículo
esquerdo do coração. Essa medição
é utilizada para calcular a quantidade
de sangue bombeada pelo coração
com cada batida cardíaca.
• Colocarão você debaixo de uma
câmera gama-nuclear para obter as
imagens; também será utilizado um
eletrocardiograma.
• O exame consistirá na aquisição de
dois conjuntos de imagens. Cada
conjunto de imagens terá sete
minutos de duração.
• Depois de obtidas as imagens, o
exame estará encerrado.

Como obterei os resultados
do exame?
O técnico não poderá, em momento
algum, comentar os resultados do exame
com você. O exame será interpretado por
um cardiologista que, em seguida,
encaminhará os resultados ao médico
que solicitou o exame. Os resultados
preliminares serão transmitidos por fax,
no dia do exame, ao médico solicitante.

Orientações para se chegar ao
local do exame
*Existem dois ambulatórios para
realização dos exames.
Certifique-se em qual deles foi
marcado o seu exame.
Danbury Hospital Medical Arts
Center:
Situado em 111 Osborne Rd.,
Danbury, CT. Estacione em qualquer
vaga disponível ou no Estacionamento
Gold (Dourado). Entre pelo saguão
principal do primeiro andar (1st Floor)
para registrar-se e, em seguida, vá até
o terceiro andar (3rd Floor).

Se tiver alguma dúvida, telefone para
(203) 739-8280.
Southbury:
Situado em 22 Old Waterbury Road,
Southbury, CT. Assim que chegar,
registre-se na Recepção de
Cardiologia (Cardiology Reception),
Conjunto 107 (Suite 107).
Se tiver alguma dúvida, telefone para
Southbury Cardiology, (203) 2624234.
Fonte: Danbury Hospital Praxair Regional Heart and Vascular Center.
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