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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 objeivo 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 de Sobrecarga que vai realizar.
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Definição
Consiste num ecocardiograma transtorácico (exame de diagnóstico que utiliza ultrassons 
para obter imagens) que se faz acompanhar pela administração de medicação que tem 
como objetivo acelerar o coração como se estivesse a realizar um esforço.

A medicação, Dobutamina, será administrada durante 19 minutos e caso não seja 
alcançada a frequência cardíaca pretendida para o exame, será administrada Atropina.

Este exame permite avaliar se existem zonas do coração que não trabalham adequa-
damente durante o esforço por “falta de sangue” (avaliação de isquémia), se existem 
zonas que trabalham indevidamente em repouso mas que recuperam durante o esforço 
(avaliação da viabilidade) e o funcionamento de algumas válvulas durante e após o 
esforço.

Durante o exame serão realizados electrocardiogramas, a tensão arterial será avaliada 
frequentemente e estará acompanhado por uma equipa multidisciplinar (médico/a, 
enfermeiro/a, técnico/a cardio-pneumologia).

Antes do exame
Estar em jejum até pelo menos 4 horas antes do exame.

Não ingerir bebidas que contenham cafeína.

Retirar jóias, verniz das unhas e próteses; urinar e desligar o telemóvel.

Se necessário o/a médico/a dará indicação de suspender a medicação que controla 
a frequência cardíaca.

É necessário despir a roupa da cintura para cima.

Será colocada uma via endovenosa para administração de medicação.

Ficará deitado/a sobre o seu lado esquerdo.

Durante o exame

 Poderá sentir taquicardia, o coração “acelerado”, é normal. 

Se sentir dor no peito, calor, palpitações, náuseas, secura da boca ou sensação 
de falta de ar, deve transmitir a qualquer dos membros da equipa que está a 
realizar o exame.

Após o exame

Existirá um tempo de recuperação, aproximadamente 30 minutos, findo o 
mesmo poderá tomar o pequeno almoço.

A medicação habitual será mantida na totalidade salvo indicação médica em 
contrário.


