ORIENTAÇÕES AO PACIENTE

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE
ELETROCARDIOGRAMA (ECG)
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EXAME:
(

) Unidade I: Av. Lins de Vasconcelos, 356 - Cambuci – SP

(

) Unidade II: Av. Pedro Bueno, 331 - Jabaquara – SP

EXAME AGENDADO PARA: _____/______/________

HORÁRIO: ________:__________

Um eletrocardiograma (ECG) é um exame que permite o registro do ritmo cardíaco. O ECG consiste em
estudar precisamente a a vidade do coração, graças a eletrodos colocados no peito, pulso e tornozelos do
paciente. A a vidade cardíaca é medida em diversos pontos do coração, chamados de derivações, e é
registrada sob forma de uma curva para cada uma delas. São 12 as derivações classicamente aparentes
sobre o traço, sendo 06 derivações periféricas e 06 derivações precordiais.










Trazer documento com foto, cartão do convênio e pedido médico;
Chegar 30 minutos antes do horário agendado;
Caso tenha implante de Marca – passo avisar antes do exame;
Não suspender os medicamentos em uso, exceto se o médico solicitante tenha orientado a suspensão;
Vir de banho tomado;
Não usar óleo ou creme no corpo no dia do exame;
No dia do exame, não usar blusa ou camisa justa (se possível, usar camisa larga);
Para o sexo masculino se possível realizar a re rada de pelos da região torácica;
Paciente menor de 17 anos (11 meses e 29 dias) é obrigatório à presença de um responsável legal para
a realização do exame.

CUIDADOS APÓS O EXAME

 Os pacientes subme dos ao exame podem retornar a suas a vidades diárias normalmente, não necessitando
de cuidados especíﬁcos após o exame.
 O laudo do exame ﬁca disponível em 1 dia ú l ou se preferir aguardar de 40min a 1 hora para re rada no
mesmo dia. Re rada na Central de entrega de exames na Unidade do Cambuci
Funcionamento : de segunda a sexta feira das 07h00min às 17:00.
Caso haja dúvidas ou não seja possível comparecer ao exame, por gen leza entrar em contato telefônico
com o setor de Call Center, telefone: 3348-9900 ( Cambuci ) ou com o setor de exames cardiológicos,
através dos telefones :5585-9427/3348-4134/3277-6041 de segunda a sexta feira das 7h00 as 17h00.
Li e fui orientado, e estou ciente sobre todo preparo para realização do exame acima mencionado.
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