Folha de Informação aos Pacientes do Danbury Hospital

O que é um Monitor Holter de 24 Horas ou de 48 Horas?
O que é um Monitor Holter?
O seu médico solicitou um Monitor Holter
para você poder registrar continuamente o
ritmo do coração durante 24 a 48 horas. Ele
é especialmente útil para diagnosticar ritmos
cardíacos anormais, acima de tudo os ritmos
que são menos freqüentes e que você
consegue sentir.
Um ritmo cardíaco anormal, conhecido como
arritmia, é uma alteração na velocidade ou
no padrão do batimento cardíaco. Durante
uma arritmia, o coração pode bater rápido
demais, devagar demais ou irregularmente.
Os médicos conseguem diagnosticar uma
arritmia ao obter um eletrocardiograma
(EKG), o qual é um registro da atividade
elétrica do coração. Durante um EKG
padrão, os impulsos elétricos do coração são
registrados numa fita de papel que se move.
Com bastante freqüência, uma arritmia não
irá ocorrer durante o breve período (menos
de um minuto) de registro efetivo no
consultório médico.
Ao suspeitar que você tem arritmia – e se
você estiver tendo sintomas de arritmia – o
médico talvez queira tentar registrar a
arritmia assintomática.
O uso do Monitor Holter permite que o
médico registre seu EKG durante um
período de 24 a 48 horas, sem interromper o
seu trabalho e a sua vida particular.
O Monitor Holter serve para:
•

Detectar arritmias que talvez não
ocorram durante um EKG padrão;

•

Avaliar sintomas recorrentes, tais como
tontura, palpitações ou episódios de
desmaio;

•

Avaliar a eficácia de tratamentos da
arritmia;

•

Ajudar a determinar se certas áreas do
coração não estão recebendo suficiente
suprimento de sangue.
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Programe-se para estar presente na área de
diagnóstico durante 30 (trinta) minutos. Você
ficará com o monitor por 1 ou 2 dias.
*É obrigatório devolver o monitor, depois de
24-48 horas, no local de recebimento
original.

Existe alguma preparação
especial antes do exame?
Não é necessária nenhuma preparação
especial antes de comparecer ao
departamento para o exame. Não passe
loções nem pós ou talco na pele do peito no
dia marcado para o exame.

O que posso esperar durante o
exame?
•

Depois que você tiver se registrado no
Departamento de Cardiologia, um
técnico em cardiologia fará um breve
levantamento do seu histórico médico,
incluindo uma lista de quaisquer
medicamentos que estiver tomando.

•

O técnico explicará o exame mais
detalhadamente e responderá quaisquer
perguntas que você tiver.

•

Várias áreas do seu tórax serão
limpadas com álcool e uma loção
abrasiva a fim de assegurar bom contato
com os eletrodos. Homens poderão
precisar ter algumas áreas do peito
raspadas. Os eletrodos têm um lado
adesivo para que possam ser colados no
tórax.

•

Em seguida, serão conectados fios aos
eletrodos.
O técnico fará uma
verificação do sistema para assegurar-se
de
que
está
funcionando
adequadamente.

•

Você receberá, para levar para casa,
instruções escritas a respeito do que
pode e não pode fazer enquanto estiver
usando o monitor, além de instruções
sobre como devolver o monitor. Você
também receberá um diário para anotar
as suas atividades e sintomas.

Como vou obter os resultados do
exame?
Uma vez que você tenha devolvido o
gravador ao Departamento de Cardiologia,
as informações contidas no monitor serão
recuperadas e escaneadas por um técnico.
Um cardiologista, então, analisará as
informações e um laudo será encaminhado
ao médico que lhe solicitou o exame. O seu

médico deverá receber o relatório dentro de
cinco dias após a devolução do monitor.

Instruções para chegar ao local
do exame
*Existem dois locais para exame
de ambulatório. Não deixe de
confirmar o local onde o seu
exame está marcado para
realizar-se.
Danbury Hospital Medical Arts
Center:
Situado em 111 Osborne Rd., Danbury, CT.
Estacione em qualquer vaga disponível ou
no estacionamento Gold (Dourado). Entre
pelo saguão principal do 1º Andar (1st Floor)
para registrar-se; em seguida, dirija-se ao 3º
Andar (3rd Floor).
Se tiver quaisquer dúvidas, telefone para
(203) 739-8280.
Southbury:
Situado em 22 Old Waterbury Road,
Southbury, CT. Assim que chegar, registrese na Recepção de Cardiologia (Cardiology
Reception), Conjunto 107 (Suite 107).
Se tiver quaisquer dúvidas, telefone para
Southbury Cardiology: (203) 262-4234.

Danbury Hospital
Somente para serviços prestados a
pacientes internados:
Se tiver quaisquer dúvidas, telefone para
(203) 739-6838.
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