ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO

Marcação
Segunda à sexta-feira de 7:00 às 19:00h e sábado de 7:00 às 13:00h.
Telefone
(71) 2102-8555
Local
Térreo
Sobre o Exame
O ecocardiograma é um exame de ultrassom que permite a análise da anatomia e função do
coração e parte dos grandes vasos. O Ecodopplercardiograma Transesofágico permite uma
avaliação mais precisa das estruturas e funcionamento cardíaco, devido a maior proximidade do
transdutor do aparelho de ultrassom com o coração.
Como é feito o exame?
Na maioria das vezes o exame é realizado sob sedação. Porém, em algumas situações
específicas, o médico assistente ou o próprio paciente podem optar por apenas uma anestesia
local, com o uso de spray na orofaringe (garganta) para evitar desconforto e ânsia de vômito na
passagem da sonda.
Exame realizado com sedação:
Inicialmente, com o paciente deitado, é realizada sedação para evitar desconforto e ânsia de
vômito durante o exame pelo anestesista. Com o paciente sedado, o médico introduz, por meio
de uma sonda / transdutor do aparelho de ultrassom pelo esôfago para a obtenção de imagens
das estruturas e funcionamento cardíaco. A proximidade do esôfago com o coração permite uma
visualização mais precisa do que a obtida por meio do ecocardiograma transtorácico. O exame
dura aproximadamente 30 minutos.
Após concluído o exame, o paciente permanece em repouso durante 30 minutos. Após 60
minutos, pode retornar à sua rotina, sem restrição de dieta.
Exame realizado sem sedação:
Inicialmente, com o paciente deitado, é realizada anestesia local, com o uso de spray na
orofaringe (garganta) para evitar desconforto e ânsia de vômito. Por meio de uma sonda /
transdutor médico introduz o transdutor do aparelho de ultrassom pelo esôfago para a obtenção
de imagens das estruturas e funcionamento cardíaco. A proximidade do esôfago com o coração
permite uma visualização mais precisa do que a obtida por meio do ecocardiograma
transtorácico. O exame dura aproximadamente 30 minutos.
Preparo Prévio Exame realizado com sedação:
Importante - agendamento e consulta pré-anestésica
A realização de agendamento e consulta pré-anestésica é obrigatória para a realização do exame.
Agendamento:
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O agendamento da consulta pré-anestésica deve ser realizado com antecedência mínima de uma
semana.
Local: Serviço de Hemodinâmica – 1º andar do Hospital FBC.
Atendimento:
Consulta pré-anestésica:
Local: Serviço de Hemodinâmica – 1º andar do Hospital FBC.
Atendimento: por ordem de chegada, a partir das 7:30 da manhã.
Documentos necessários:
1. Exames cardiológicos prévios
2. Exames laboratoriais (realizados há menos de 3 meses): Hemograma, uréia, creatinina,
glicemia, glicemia, tempo de Protrombina com RNI e sumário de urina.
No dia do exame:
1. Jejum de absoluto (sólidos e líquidos) nas 8 (oito) horas prévias a realização do exame.
2. Manter medicamento de uso contínuo, ingerindo a medicação com mínimo de água
possível.
3. Exame realizado com sedação:
No dia do exame:
1. Jejum de absoluto (sólidos e líquidos) nas 8 (oito) horas prévias a realização do exame.
2. Manter medicamento de uso contínuo, ingerindo a medicação com mínimo de água
possível.
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