RESSONÂNCIA CARDÍACA E ANGIO-TC CORONARIANA
Orientações de preparo

Nas 48horas que antecedem o exame:
- O cliente deve suspender o uso dos medicamentos sildenafila (Revatio® e Viagra®), tadalafila (Cialis®) ou
vardenafila (Levitra® e Vivanza®).
* OBS.: SÓ SUSPENDER AS MEDICAÇÕES DE USO CONTÍNUO, SE O MÉDICO QUE SOLICITOU O EXAME
AUTORIZAR.
Nas 24 horas que antecedem o exame:
- O cliente não deve ingerir produtos que apresentem cafeína e outras xantinas em sua composição, como café
(mesmo o descafeinado), chás, chocolate (inclusive como ingredientes de bolos, sorvetes ou caldas), refrigerantes
(mesmo bebidas levemente gaseificadas e água tônica), bebidas energéticas, banana (inclusive banana da terra) e
alguns medicamentos. O consumo dessas substâncias inviabiliza a realização do exame.
- Não usar medicamentos que contenham Cafeína, como Neosaldina, Cibalena, Dorflex e alguns antigripais. Se
necessário leia a composição do remédio na bula. Na dúvida não use.
- Não usar (aminofilina, berotec, atrovent) 36 horas antes do exame. Esses medicamentos estão presentes em alguns
medicamentos para ASMA e BRONQUITE, aerossóis e xaropes.
- Não ingerir bebidas alcoólicas.
- Não utilizar cremes, pomadas, loções ou óleos sobre a pele do tórax.
No dia do exame:
- Fumantes precisam ficar sem fumar pelo menos três horas antes do exame e uma hora após seu término.
- Não fazer exercícios físicos.
- Jejum de quatro horas antes da realização do exame.
- Realizar depilação do tórax (peito) para colocação dos eletrodos.
* Trazer exames anteriores (Teste Ergométrico, Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Cateterismo, Cintilografias
anteriores.)
EXCLUSIVO PARA PACIENTES QUE FARÃO RM DO CORAÇÃO COM ESTRESSE:
Contra-indicações
- O estresse com Dipiridamol é contra-indicado para portadores de asma ativa, doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC), angina instável, enxaqueca importante, quadro febril e processos infecciosos agudos.

ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CORONÁRIAS
DESCRIÇÃO DO EXAME:
O exame de angiotomografia das artérias coronárias é exame novo, que vem ganhando cada vez mais espaço dentro
da cardiologia. As imagens geradas pelo tomógrafo de 128 detectores nos permite a visibilidade dos vasos que levam
o sangue ao coração (artérias coronárias).
CONTROLE DE FREQUÊNCIA CARDÍACA:
Para a realização do exame, é necessário o controle e estabilização da frequência cardíaca. O número de frequência
cardíaca por minuto deverá ser o mais próximo de 65 ou abaixo. Para isso, são utilizados medicamentos
betabloqueadores, que são ivabradina, propranolol, metropolol comprimidos e o esmolol ampolas para o uso
endovenoso. Esses medicamentos são seguros, porém não podem ser usados por pessoas portadoras de asma grave.
Após o exame, esses medicamentos não terão efeitos significativos e o paciente poderá voltar à sua rotina
normalmente.
DILATAÇÃO DA CORONÁRIA:
Como a finalidade de causar uma pequena dilatação das coronárias, utilizamos uma dose baixa de medicamento
isordil. Após o exame, esse medicamento não tera efeito significativo e o paciente poderá voltar à sua rotina
normalmente.
CONTRASTE IODADO:
Para a visualização dos vasos, é necessária a injeção de contraste iodado. Esse procedimento é bastante seguro, sendo
evitado apenas em pessoas que tiveram comprovadamente reação alérgica grave ao contraste iodado ou tenha
insuficiência renal. Na clínica BDI utiliza-se apenas o tipo não ionico, que é hipoalergênico. É importante ter em mente
que durante a injeção de contraste poderá haver uma discreta sensação de calor no corpo, que passa rapidamente.
PAUSA RESPIRATÓRIA:
Algumas vezes durante o exame, será solicitado que se encha o peito de ar e segure. Nesse momento é muito
importante que o paciente segure os pulmões cheio de ar e fique completamente imóvel até que seja dito para
respirar novamente. É importante que se encha sempre a mesma quantidade de ar.
RISCOS DO EXAME:
A angiotomografia é um exame bastante seguro. Nossos procedimentos e precauções são os mesmos dos maiores
centros que realizam o exame. Como toda medicação, o contraste pode causar reações em algumas pessoas. Os tipos
de reação são alergia de pele, náuseas e vômitos. Outras reações mais graves podem ocorrer e a clínica BDI está
equipada para o atendimento necessário.
Todos os procedimentos relativos ao exame são acompanhados por um médico cardiologista especializado na sua
realização.
DURANTE O EXAME: Após conseguirmos chegar na frequência cardíaca, o paciente estará liberado para o exame, ao
chegar a sala de tomografia, a duração é em média de 15 minutos.

