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Preparando para a minha primeira consulta

Ao se preparar para a sua primeira consulta com o seu médico a respeito da sua arritmia cardíaca,
você pode querer considerar perguntas que gostaria de indagar ao seu médico e as questões que o
seu médico pode indagar a você.
Exemplos de perguntas que o seu médico pode indagar a você:
Ajudará na sua discussão com o seu médico se você considerar estas perguntas antecipadamente.
•

Você tem histórico de problemas com a sua frequência cardíaca ou o seu ritmo cardíaco? Caso
afirmativo:
-

Quais são os seus sintomas e há quanto tempo você os apresenta?

-

Você consultou algum médico?

-

Qual foi o diagnóstico?

-

Foram realizados exames?

-

Como isso foi tratado?

•

Você apresenta um histórico familiar de problemas com a frequência cardíaca ou o ritmo cardíaco?

•

Quais medicações você está fazendo uso atualmente?

•

Com qual frequência você faz uso essas medicações?

•

Você apresenta efeitos colaterais?

•

Você apresenta quaisquer condições clínicas pré-existentes?

•

Quando foi o seu último exame de sangue e você sabe os resultados?

•

Existe algum histórico familiar de arritmia?

•

Você tem quaisquer alergias?

Perguntas para o seu médico
É importante que o seu médico saiba quais medicações você está administrando (incluindo prescritas,
sem prescrição médica e fitoterápicas), incluindo o nome, a dose e a frequência. Você pode ajudar seu
médico trazendo uma lista atualizada de suas medicações atuais.
Exemplos de perguntas que você pode querer indagar ao seu médico:
• É normal que o meu coração “pule” um batimento?
• O que causa o batimento cardíaco irregular?
• Posso fazer algo para melhorar isso?
• Eu preciso fazer quaisquer exames? O que os resultados irão me dizer?
• Qual é o risco de apresentar uma arritmia cardíaca?
• Quais medicações você recomenda e por quê? Por quanto tempo eu fazer uso delas?
• Existem alternativas para as medicações?
• O que você pode me dizer a respeito do tratamento com ablação para uma arritmia?
• Com qual frequência eu devo consultar um médico?

Assim como com qualquer tratamento clínico, os resultados individuais podem variar. Somente um Cardiologista ou Eletrofisiologista pode determinar se a ablação
é uma opção de tratamento adequada. Existem possíveis riscos, incluindo de sangramentos, edema ou hematoma no local de inserção do cateter, e infecção.
Complicações mais sérias são raras, as quais podem incluir lesão no coração ou nos vasos sanguíneos; coágulos sanguíneos (que podem levar
um acidente vascular cerebral); ataque cardíaco; ou morte. Esses riscos devem ser discutidos com o seu médico e a recuperação é demorada.
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