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Informação e declaração de consentimento para   tratamento 

elétrico de distúrbios do ritmo cardíaco (cardioversão elétrica)   
  
Caro(a) paciente,   

Com base nos seus sintomas e nos resultados de exames anteriores, foi-lhe indicada uma 

cardioversão elétrica para um distúrbio do ritmo cardíaco. Com este tratamento, o distúrbio do 

ritmo cardíaco que lhe foi diagnosticado deverá ser eliminado.   

  

  

Procedimento clínico  

Deverá comparecer em jejum (ou seja, sem comer nem beber nas 6 horas precedentes) para o 

tratamento. Além disso, caso siga uma terapia de hemodiluição, agradecemos que traga 

consigo a correspondente declaração médica com os valores INR/Quick medidos pelo seu 

clínico. Antes da intervenção, serão controlados os valores de potássio e de coagulação 

sanguínea (recolha de amostras de sangue: a recolha de amostras de sangue deve ter sido 

efetuada há menos de 7 dias, os valores de Quick/INR têm de ser determinados no dia da 

cardioversão elétrica). As próteses dentárias devem ser retiradas antes da intervenção. Na 

parte anterior e posterior do seu tórax será colocado um elétrodo de grande superfície. Através 

destes elétrodos, é aplicado um curto choque elétrico, para eliminar o seu distúrbio do ritmo 

cardíaco e repor o batimento cardíaco normal (regular). Para que não sinta o choque elétrico 

durante o tratamento, ser-lhe-á ministrada uma anestesia por poucos minutos.   

  

  

Possíveis complicações  

  

Embora, regra geral, o tratamento decorra sem complicações, pela sua própria natureza, não é 

possível garantir que esteja isento de riscos. Excluindo as irritações cutâneas passageiras no 

peito devidas à aplicação/colagem dos elétrodos para a terapia de choque, não são de esperar 

efeitos adversos do tratamento propriamente dito. Reações de hipersensibilidade à anestesia, 

incidentes causados pela narcose, a ocorrência de distúrbios do ritmo de outro tipo ou a 

libertação de coágulos sanguíneos do coração (embolia) são complicações muito raras. De 

modo a combater a formação e libertação de coágulos sanguíneos, o seu sangue é diluído 

previamente com um medicamento (p. ex., Marcoumar, Xarelto). Eventualmente, antes da 

cardioversão elétrica, será necessário realizar um exame por ultrassons através do esófago 

(ecocardiografia transesofágica). Mas falaremos consigo sobre este tema em separado. No seu 

conjunto, os benefícios desta intervenção superam, de longe, os seus riscos.   
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Após o tratamento/cardioversão elétrica  

  

Após o tratamento, deverá permanecer em repouso absoluto por algumas horas, segundo a 

recomendação do médico. O efeito da anestesia deverá desvanecer-se completamente, para 

que possa comer, beber ou, até, pôr-se de pé. Para poder sair após o exame, que, em regra, 

pode realizar-se em ambulatório (sem pernoita no hospital), fale novamente com o seu médico 

responsável. Não é permitido, em nenhumas circunstâncias, conduzir um automóvel ou 

qualquer outro veículo na via pública no dia do tratamento (após a anestesia).   

Por favor, fale connosco, caso necessite de esclarecimentos ou lhe ocorra algo importante 

que não tenha sido referido nesta carta ou na sua conversa pessoal com o médico.   

  

  

Declaração de consentimento  

  

Com base na comunicação informativa e nos resultados dos exames prévios, o Sr. Dr./Sr.ª  

Dr.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . teve hoje comigo uma conversa de 

esclarecimento conclusiva. Compreendi a explicação e tive a possibilidade de fazer todas as 

perguntas do meu interesse. Após uma resposta exaustiva às minhas questões, declaro, por 

este meio, que permito a realização do tratamento proposto. Concordo com eventuais 

intervenções subsequentes imediatamente necessárias.  

  

   

  

  

  

  

 

Local/data        Assinatura do/da paciente                        Assinatura do médico/médica  

 


