Folha de Informação aos Pacientes do Danbury Hospital

O que é um Teste Ergométrico de Esforço Comum?
Por que esse teste é solicitado?
O teste ergométrico é realizado para
avaliar o suprimento de sangue e a
função do coração. Você andará
sobre uma esteira ergométrica
enquanto a velocidade e o grau de
inclinação
aumentam
gradativamente a cada três minutos.
Quando informações suficientes
tiverem sido coletadas, o Assistente
Médico ou Enfermeira de supervisão
concluirá o teste. Esse teste lhe será
solicitado se você for capaz de
andar e correr sobre uma esteira
ergométrica.
Programe-se para permanecer na
área de teste durante 1 (uma) hora.

Existe alguma preparação
especial antes 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 costume 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. Os
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.

•

Traga consigo uma lista de
todos os seus medicamentos.

•

Use calçados confortáveis, do
tamanho certo; usar tênis é
recomendável. Sua roupa deve
ser folgada e confortável para
fazer exercício. É recomendável
às mulheres usar sutiã.

O que devo esperar no dia do
teste?
Depois de chegar e registrar-se para
o teste, você terá uma breve
entrevista com um Técnico em
Cardiologia sobre o seu histórico
médico, inclusive os medicamentos
que estiver tomando atualmente.
O Técnico em Cardiologia colocará
12 adesivos no seu tórax, para o
eletrocardiograma, e um manguito
de pressão sangüínea no seu braço.
Irão ajudá-lo(a) a subir na esteira
ergométrica, onde você se exercitará
sob supervisão direta. O movimento
começará lentamente e com uma
ligeira inclinação. A velocidade e a
inclinação da esteira aumentarão a
cada três minutos. Você continuará
a andar/correr sobre a esteira
durante
tanto
tempo
quanto
conseguir, ou até determinarem que
você deve parar. É importante
relatar quaisquer sintomas que você
sentir em termos de desconforto no
peito,
dificuldade
de
respirar,
tontura, fraqueza e/ou fadiga.
Depois que o esforço máximo tiver
sido determinado, a esteira voltará
ao nível horizontal e a velocidade se
reduzirá até uma calma caminhada,
durante um minuto, para a fase de
desaquecimento. Depois que a
esteira parar completamente, irão

ajudá-lo(a) a descer da esteira e
sentar-se
numa
cadeira
para
recuperação, onde os seus sinais
vitais continuarão a ser monitorados
até voltarem aos níveis anteriores ao

esforço. Depois de sua recuperação,
as conexões do eletrocardiograma e
o manguito de pressão sangüínea
serão retirados. Você poderá, então,
comer e beber normalmente.

Como vou receber os resultados
do meu teste?

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 1º Andar (1st Floor) para
registrar-se; em seguida, dirija-se
até o 3º Andar (3rd Floor).

Os Técnicos e Enfermeiras 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
solicitou o teste. Esses resultados
normalmente
estão
disponíveis
dentro de cinco dias úteis.
*Existem três locais onde são
realizados testes ergométricos.
Não deixe de confirmar em qual
deles será realizado o seu teste.
Instruções para os três locais:
Danbury Hospital – Siga as placas
até o estacionamento AZUL e
estacione na Seção Roxa. Entre
pelo saguão principal do 5º Andar
(5th Floor); dirija-se ao balcão de
informações e peça instruções sobre
como chegar até a área de Teste
Ergométrico (Stress Testing).

Se tiver alguma dúvida, telefone
para (203) 739-8200.
Southbury – Situado em 22 Old
Waterbury Road, Southbury, CT. Ao
chegar, registre-se na Recepção de
Cardiologia (Cardiology Reception),
no Conjunto 107 (Suite 107).
Se tiver alguma dúvida, telefone
para Southbury Cardiology pelo
número (203) 262-4234. Outras
informações também podem ser
obtidas no nosso site:
.
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Se tiver alguma dúvida, telefone
para (203) 739-7377.

