Folha de Informação aos Pacientes do Danbury Hospital

O que é um Teste sob Esforço de Perfusão Miocárdica com
Dipridamole?
O que é um teste de esforço com
dipridamole e por que esse teste é
solicitado?
O teste de esforço 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, sendo realizado tanto
em repouso como depois da parte de esforço do
teste. Se o seu médico solicitar um Teste de Esforço
com Dipridamole para você é porque a sua
capacidade de caminhar sobre uma esteira
ergométrica é limitada.
Programe-se para estar presente no local do teste
durante 3 (três) horas.

Medicamentos que contêm Teofilina:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existe alguma preparação especial
anteriormente a esse teste?
•

Medicamentos que contêm cafeína devem ser
evitados por 12 horas antes do teste. Medicamentos
que contêm Teofilina devem ser evitados por 36 a 48
horas antes do teste. Não deixe de consultar o seu
médico antes de suspender qualquer medicamento
que estiver tomando.

•
•

•

Traga com você uma lista de todos os seus
medicamentos.
Medicamentos que contêm Cafeína:
•
•
•
•

Cafergot (todas as
formas)
Compostos de Darvon
Wigraine (todas as
formas)
No Doz

•

Synalgos-DC

•
•
•

Fiorinal
Excedrin
Anacin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teovent L.A.
Theochron
Theotair
Respid
Theospan-SR
Theodur
Uniphyl
Sustaire
Theo-24
Slo-Phylin Gyrocaps

O que devo esperar no dia do teste?

Não coma nada nem fume durante pelo menos três
horas antes do teste. Beber somente água é
permitido antes do teste. Tome todos os seus
medicamentos de praxe antes do teste, salvo
orientação em contrário do seu médico.

Se você for diabético, teste o seu nível de glicose no
sangue antes de chegar ao local do teste. Diabéticos
devem fazer uma refeição ligeira três horas antes do
teste, pois o exercício tende a baixar o nível de
glicose no sangue. É recomendável trazer consigo o
seu glicosímetro.

Aerolate
Broncodil
Constant-T
Elixofilina SR
Theodur Sprinkle
Theoclear L.A.
Quibron-T/SR
Slo-bid Gyrocaps
Teofilina SR
Theospan Jr.
Duracap
Theobid Duracap

•

Depois de chegar e registrar-se para o teste,
você terá uma breve entrevista com o técnico
em cardiologia sobre o seu histórico médico,
inclusive os medicamentos que estiver tomando
atualmente.
Então, um tubo intravenoso (IV) será inserido na
sua mão ou braço.
Um técnico em medicina nuclear, então, injetará
nesse tubo um isótopo nuclear chamado
Cardiolite. Esse isótopo é um “marcador” ou
agente que ajuda a equipe de cardiologia a
visualizar o coração com uma câmera nuclear
especial. Os efeitos colaterais do Cardiolite são
muito raros. Algumas pessoas sentem um gosto
metálico logo no início, quando o isótopo é
ministrado, mas esse gosto passa rapidamente.
Em seguida, você terá um período de espera de
cerca de 45 minutos para dar tempo suficiente
ao Cardiolite para circular pela sua corrente
sangüínea.
Um técnico em cardiologia nuclear, então,
acompanhará você da sala de espera até a
câmera para tirar o primeiro conjunto de
imagens. Essas primeiras imagens são
conhecidas como “Imagens em Repouso”. Você
ficará deitado(a) debaixo da câmera durante
cerca de 15 minutos com os braços erguidos

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

acima da cabeça, permanecendo imóvel. Se não
conseguir realizar essa função, avise o técnico
para que possam acomodá-lo(a).
Depois de tiradas as imagens em repouso, você
será acompanhado(a) até a sala de teste de
esforço.
O técnico em cardiologia colocará 12 adesivos
no seu tórax para o eletrocardiograma e um
manguito de pressão sangüínea no seu braço.
Uma enfermeira fará uma conexão no tubo de IV
para lhe administrar a dose prescrita de
Dipridamole durante um período de quatro
minutos. Você ficará sentado(a) durante toda a
infusão de Dipridamole.
Três minutos depois de terminado o
Dipridamole, você receberá a sua segunda dose
do isótopo nuclear Cardiolite, o qual será
injetado através do tubo IV.
Dentro de outros três minutos, um medicamento
reverso, aminofilina, será ministrado através do
tubo IV. Depois de completada a infusão de
aminofilina, o eletrocardiograma, manguito de
pressão sangüínea e tubo IV serão removidos.
Três dos adesivos serão deixados no seu tórax
para serem obtidas as imagens finais do seu
coração. Essas imagens são conhecidas como
“Imagens sob Esforço”.
Nesse momento, você poderá comer e beber
normalmente, sem restrições.
Cerca de 30 minutos depois, serão tiradas as
suas imagens sob esforço. Essas imagens
refletem a função do seu coração sob exercício.
Desta vez, você permanecerá menos tempo
debaixo da câmera, mas ainda será necessário
ficar com as mãos erguidas sobre a cabeça,
permanendo imóvel.
Depois de obtidas as imagens sob esforço, o
teste estará concluído.
O cardiologista comparará as Imagens em
Repouso com as Imagens sob Esforço.

lhe solicitou o teste. Esses resultados normalmente
estão disponíveis dentro de cinco dias úteis. Os
resultados não estarão disponíveis para você no dia
do teste. Técnicos e enfermeiras não podem, em
momento algum, comentar os resultados do teste.

Instruções para você chegar ao local
do teste
*Existem três locais; não deixe de confirmar
em qual deles será realizado o seu teste.
Danbury Hospital:
Siga as placas até o estacionamento AZUL e
estacione na Seção Roxa. Entre pelo saguão
principal do quinto andar (5th floor) e, no balcão de
informações, pergunte como chegar ao local de
Teste de Esforço (Stress Testing).
Se tiver alguma dúvida, telefone para o número
(203) 739-7377.
Danbury Hospital Medical Arts Center:
Situado em 111 Osborne Rd.; estacione em qualquer
vaga disponível ou no estacionamento Gold
(Dourado). Entre pelo saguão principal do primeiro
andar (1st floor) para registrar-se e, então, dirija-se
ao terceiro andar (3rd floor).
Se tiver alguma dúvida, telefone para o número
(203) 739-8200.
Southbury:
Situado em 22 Old Waterbury Road, Southbury, CT;
ao chegar, registre-se na Recepção de Cardiologia,
Conjunto 107 (Suite 107).
Se tiver alguma dúvida, telefone para Southbury
Cardiology no número (203) 262-4234.

Outras informações também estão disponíveis no
nosso site: www.danburyhospital.org.

Como vou obter os resultados do
teste?
O teste será interpretado por um cardiologista que,
em seguida, enviará os resultados ao médico que

Fonte: Danbury Hospital Praxair Regional Heart and Vascular Center.
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