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ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO
INFORMAÇÃO PARA O/A UTENTE E FAMÍLIA

Durante o exame:
Será realizado um breve ensino no inicio do exame ;

Será colocado um soro numa veia do seu braço esquerdo, preferencialmente;

Serão administrados os medicamentos para anestesiar localmente a boca e relaxar. 

Após o exame:

Tem de permanecer sem comer ou beber durante duas (2) horas, devido aos medica- 
mentos administrados lhe anestesiaram a boca, também não pode conduzir, porque 
estes medicamentos provocam sonolência;

Se numa situação excepcional apresentar sangue na saliva ou dificuldade em engolir os 
alimentos, contacte o serviço de cardiologia , ou diriga-se ao Serviço de Urgência.

Missão do Serviço de Cardiologia / UCIC
Prestar com qualidade , eficácia e garantia de satisfação, os necessários e adequados 
cuidados de saúde e promover o ensino e investigação.

Este folheto foi elaborado com o objetivo de o/a informar acerca do exame a que se vai 
submeter. Com a informação contida neste guia, esperamos ter contribuído para um 
melhor esclarecimento acerca do Ecocardiograma Transesofágico que vai realizar.

DI.0485/E.CARD/Versão 01/04-07-2022/Ecocardiograma Transesofágico
H.F.F./U.C.I Mod. 37 Cardiologia julho/ 2022



O que é um Ecocardiograma Transesofágico?

É um exame que permite visualizar e obter imagens do coração, através de uma sonda 
com transdutor, despistando alterações no seu funcionamento e das próteses valvulares, 
presença de tumores ou trombos , Insuficiência Cardíaca Congestiva, endocardites 
infeciosas e vegetação valvular .

Onde é realizado o exame ?

Para realizar o seu ecocardiograma transesofágico terá de se deslocar ao quarto piso, 
serviço de cardiologia, onde está localizado o laboratório de ecocardiograma (local 
especificamente organizado para este tipo de exames). Aí encontrará vários tipos de 
aparelhos, nomeadamente o ecógrafo, carro de reanimação, monitor para avaliar 
sinais vitais, computador.

Estão presentes na sala uma equipa multidisciplinar, constituída por médico/a, enfer-
meiro/a e técnico/a de cardiopneumologia. Apesar de ser um exame minimamente 
invasivo não é isento de complicações, tais como: alergia ao spray anestésico; espasmo 
da laringe; laceração e hemorragia esofágica, de que lhe é dado conhecimento e em 
seguida é solicitado a assinatura de um consentimento informado e esclarecido, 
prévio  à realização do exame.

Em que consiste o exame ?
Primeira fase: será realizado um ecocardiograma convencional, chamado Ecocardio- 
grama Transtorácico;

Durante todas as fases do exame será sempre vigiado/a por profissionais de 
saúde qualificados e monitorizado pelos vários aparelhos que estão na sala.

Segunda fase: serão administrados os medicamentos para anestesiar localmente a 
boca e para o/a relaxar . Permitindo a introdução da sonda até o esófago para recolher 
imagens do seu coração e despiste de prováveis trombos ou infeção a nível das 
válvulas cardíacas;

Terceira e última fase: corresponde a um curto período de tempo de recuperação dos 
efeitos dos medicamentos, nomeadamente a sonolência.

 

Preparação para o exame:

Deve remover o verniz das unhas e retirar anéis, fios, relógio, brincos , pulseiras, piercings;

Tomar a medicação com o mínimo de água;

Tem de estar em jejum pelo menos seis (6) horas antes do exame;

Deverá estar no serviço trinta (30) minutos antes da hora marcada para o exame e 
sempre acompanhado/a;

Antes de entrar para o local do exame é do seu interesse retirar próteses ( dentes e óculos), 
urinar e desligar o seu telemóvel .


