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Innere Medizin

Dr. med. P. Egger, Chefarzt
Dr. med. M. Kubli, Stv. Chefarzt

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA ECOCARDIOGRAFIA
TRANSESOFÁGICA
Caro(a) paciente,
O seu médico marcou-lhe um exame designado de ecocardiografia transesofágica, ou seja, um
exame ao coração por ultrassons a partir do esófago. Deste modo, é possível examinar o seu
coração e os grandes vasos sanguíneos adjacentes «de perto», o que permite uma
representação mais exata das várias estruturas. Para que isso aconteça, é necessário
introduzir uma sonda de ultrassons especial com cerca de 1 mm de diâmetro através da boca e
do esófago até ao estômago. De modo a tornar o procedimento mais confortável, ser-lhe-ão
administrados medicamentos na forma de uma anestesia da faringe e de um ligeiro calmante.
Ao ser aplicada a sonda, sentirá, no máximo, uma ligeira sensação de pressão no pescoço ou
na caixa torácica. Antes, durante e depois do exame, medem-se a sua pulsação, pressão
arterial e saturação de oxigénio no sangue. Pode respirar normalmente durante todo o exame.
As ondas de ultrassons, que são emitidas e recebidas pela sonda, produzem uma imagem de
ultrassom do coração e dos vasos sanguíneos circundantes que é apresentada no ecrã do
aparelho de ecocardiografia.
Antes do exame
Durante, no mínimo, as 4 horas anteriores ao exame, não pode comer nem beber.
No entanto, pode tomar os medicamentos rotineiros com um copo de água como habitual.
Procedimento de exame
Antes de o exame começar, perguntar-lhe-emos se tem eventuais dificuldades em engolir,
alergias medicamentosas, asma, etc., para poder decidir que preparados serão administrados.
Em seguida, ser-lhe-á aplicada uma cânula numa veia do braço, através da qual os
medicamentos serão perfundidos. O exame realiza-se na posição de decúbito lateral esquerdo
e dura cerca de 15-20 minutos. Para descontrair, ser-lhe-á injetado um calmante na veia.
Possíveis efeitos colaterais: Em casos raros, podem ocorrer irritações da mucosa da faringe ou
do esófago, espasmos da laringe ou distúrbios do ritmo cardíaco, que desaparecem
espontaneamente. As complicações graves observam-se de forma extremamente rara.

Via Nouva 3 ● CH-7503 Samedan
Tel. +41 (0) 81 851 81 11 Fax +41 (0) 81 851 85 17 www.spital-oberengadin.ch

Após o exame
Coma ou beba outra vez apenas quando a sensação de dormência na faringe tiver
desaparecido completamente.
Coíba-se de conduzir veículos a motor ou máquinas durante, no mínimo, 8 horas. Nas
24 horas subsequentes ao exame, não assine documentos ou contratos legalmente
vinculativos.

Declaração de consentimento
Após estas orientações abrangentes, declaro estar de acordo com a realização do exame
previsto. Tive a oportunidade de colocar questões, que me foram respondidas de forma
compreensível.
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