ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA
COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO
O seu médico solicitou este exame que tem como objetivo “ver” as
alterações da contração do seu coração com o uso de medicações que
aumentam o seu funcionamento; Estas medicações são utilizadas na
medicina a décadas e possuem efeitos sobre o coração iguais aos de um
exercício físico.

Algumas orientações são importantes:
1.Jejum de 4 (Quatro) horas
2.Não ingerir nas 12 horas antes do exame: café, chá, chocolate,
hortelã, coca-cola, guaraná em pó (ou qualquer outro alimento
contendo cafeína) além de medicamentos a base de aminofilina.
3.Ter uma noite de sono agradável no dia anterior, evitando
também exercício físico e álcool neste mesmo período
4.Vir de preferência acompanhado
5.Trazer laudos de outros exames prévios como cateterismo,
cintilografia, teste ergométrico e ecocardiogramas anteriores.
6.Como algumas medicações interferem com o resultado do
exame, seu médico pode achar necessário suspende-las, mas
cuidado, os outros remédios devem ser tomados, inclusive no dia
do exame (mesmo estando em jejum se for o caso).

As medicações que interferem com o exame estão listadas abaixo,
juntamente com o período mínimo de suspensão (lembre-se: só seu
médico poderá suspendê-las, visto que em alguns casos ele pode achar
mais conveniente trocar por outra que não interfira)
Princípio ativo Nome comercial
Dias de suspensão
Inderal, Rebaten
Propranolol
3
Divelol, Ictus, Coreg, Carvedilat
Carvedilol
3
Atenol,
Angipress,
Ablok,
Atenobal,
Lotar
Atenolol
6
Selozok, Seloken
Metoprolol
6
Concor, biconcor, etc
Bisoprolol
6
Balcor, Diltizem , Cardizem, Diltipress
Diltiazem
4
Dilacoron
Verapamil
4

O seu exame foi marcado para ____ / ____ / ______ às ____, sendo
necessário seu comparecimento 1 hora antes.
* Caso haja desistência por qualquer motivo ou mesmo dúvidas, entre em contato o mais breve
possível pelo telefone (3416.1934) ou e-mail (suporte@realcor.com.br), para beneficiar outro
paciente que também esteja esperando por esse exame
** Devido a dificuldade em realizar o exame em pessoas com obesidade importante (acima de
150kg), passado de cirurgia no seio esquerdo (incluindo prótese), portadores de enfisema e outras
doenças pulmonares, avise-nos previamente para que seja feita uma pré-avaliação da imagem.
Para saber mais visite www.realcor.com.br

