-Folha de informações ao paciente do Danbury Hospital

O que é cardioversão?
O que é cardioversão e por que esse
procedimento está sendo solicitado
pelo médico?
O padrão de batimento normal do coração é
controlado por um sistema elétrico. Um
impulso elétrico constante e suave percorre o
coração de cima para baixo para fazer o
coração contrair e bombear sangue. Qualquer
problema ou interrupção nesse sistema elétrico
pode fazer com que o coração bata
irregularmente e essa irregularidade é
chamada de arritmia. O médico solicitou uma
cardioversão para corrigir a arritmia causada
pelo sistema elétrico do coração.

Quanto tempo leva o exame?
Em geral, o procedimento de cardioversão
leva 10 minutos, mas também é necessário um
período de preparação para o procedimento e
um período de recuperação. Planeje ficar no
hospital entre três e quatro horas. O médico
conversará com você sobre os detalhes de seu
atendimento antes da cardioversão.

O que devo fazer antes do exame?
Você deve providenciar para que alguém
com 18 anos de idade ou mais o leve para
casa. Você não poderá usar táxi ou qualquer outra forma de transporte público.

Não coma nem beba nada por seis horas
antes do procedimento. Tome todos os
medicamentos habituais antes do
procedimento, a menos que o médico tenha
dado outra instrução.
Leve com você uma lista dos medicamentos
que estiver tomando no momento. Use
roupas confortáveis que sejam fáceis de
trocar. Deixe objetos de valor em casa,
como jóias, dinheiro, talões de cheque e
cartões de crédito.

O que acontecerá no dia do
procedimento?


Assim que você chegar ao Setor de
atendimento de pacientes, uma
enfermeira o receberá e o acompanhará
até a sala em que o procedimento será
realizado. Pode ser necessário que você
vista um avental do hospital.



A enfermeira obterá um resumo de sua
história clínica, incluindo medicamentos
que você estiver tomando. O cardiologista conversará com você sobre o termo

O cardiologista pedirá um eletrocardiograma
(ECG), um exame que mostra o padrão da
atividade elétrica do coração e exames
laboratoriais antes do procedimento.
Se tem diabetes ou estiver em tratamento com
Coumadin, pode ser necessário ajustar a dose
do medicamento antes do exame. Entre em
contato com o cardiologista para obter
instruções.





de consentimento livre e esclarecido. O
anestesista também conversará com você
sobre o termo de consentimento livre e
esclarecido para administrar com
segurança a medicação necessária para o
procedimento.
Você será conectado a um monitor
cardíaco, a uma braçadeira para medir a
pressão e a um sensor de oxigênio para
monitorar o nível de oxigênio no sangue.
O oxigênio será administrado através do
nariz.
A enfermeira colocará duas pás, uma no
peito e outra nas costas. Em alguns casos,
a enfermeira precisará depilar o local em
que as pás serão aplicadas. O cabo ligado
às pás será conectado a um desfibrilador (o
aparelho que descarrega a energia). Um
acesso intravenoso (IV) será colocado no
braço para que você possa receber a
medicação necessária para sedá-lo para a
realização da cardioversão.

O que acontecerá depois do
procedimento?
No final do procedimento, o médico
conversará com você e com a pessoa de sua
família sobre os resultados.
O período de recuperação com
monitoramento do ritmo cardíaco será de
aproximadamente duas horas.
Os enfermeiros responsáveis pelo setor de
atendimento de pacientes revisarão as
instruções a serem seguidas no pósoperatório e você receberá uma cópia na
alta.
Após o procedimento, faça ao
acompanhamento com o cardiologista
conforme as instruções.

Como chegar ao local do exame



Você será posicionado de costas em uma
maca com dois travesseiros sob a cabeça.

*Esse exame só é realizado no campus
principal do Danbury Hospital.



A anestesia será aplicada para administrar
medicação para sedá-lo.



Quando estiver devidamente sedado, o
cardiologista administrará a energia
necessária através das pás para reverter o
ritmo do coração para o ritmo regular.



Um ECG será realizado imediatamente
após a cardioversão.

Danbury Hospita l- Localizado a 24
Hospital Ave., Danbury, CT.
Siga as placas para o estacionamento BLUE
(azul) e estacione na Seção Purple (violeta).
Entre no hall principal do quinto andar e
pergunte a localização do laboratório de
exame cardiológico de esforço/eco no
balcão de informações.
Se você tiver outras dúvidas, ligue para
(203) 739-4999.



Você será levado para uma sala de
recuperação e uma pessoa de sua família
poderá ficar com você nessa sala.



O ritmo cardíaco será monitorado por no
mínimo duas horas antes que você possa
deixar o hospital.

Outras informações também podem ser
obtidas em www.danburyhospital.org
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Para obter mais informações ou para saber mais sobre os serviços e programas especiais disponíveis no Danbury
Hospital, acesse o site www.DanburyHospital.org
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