
PERGUNTAS PARA FAZER 
AO SEU MÉDICO

Use este guia para ajudar a orientar suas 
conversas com seu médico. Abaixo está 
uma lista de perguntas que você pode 
fazer ao seu médico clínico geral, cardiologista 
ou eletrofisiologista se achar 
que pode ter fibrilação atrial (FA) ou tiver 
sido diagnosticado com FA.

SE VOCÊ ESTÁ COM SINTOMAS

Isso 1. Eu tenho os seguintes sintomas:
pode ser fibrilação atrial (FA)?

2. Devo monitorar minha frequência cardíaca com um 
dispositivo de monitoramento cardíaco/implantável?

3. Preciso fazer alguma modificação no estilo de vida?
4. Posso sofrer um AVC?
5. Devo procurar um especialista?
6. Quando devo ir ao pronto-socorro?

SE VOCÊ FOI DIAGNOSTICADO COM FA

1. O que está causando minha FA?
2. O que posso fazer para evitar que meu coração entre em FA?
3. Que tipo de FA eu tenho?
4. Há alguma atividade que devo evitar?
5. Preciso fazer alguma modificação no estilo de vida?
6. Qual é o meu risco de sofrer um AVC?
7. Posso sofrer quaisquer outras condições médicas?
8. Quais são minhas opções de tratamento?
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NOTAS

SE O MÉDICO RECOMENDAR MEDICAÇÕES 

1. Qual é o objetivo do medicamento?
2. Por que você está recomendando este medicamento?
3. O que acontece se eu optar por não tomar o

medicamento?
4. Quais efeitos colaterais do medicamento posso ter?
5. O que devo fazer se o medicamento não funcionar?
6. Os medicamentos irão curar minha FA?
7. Posso tomar esses medicamentos com

(inserir medicamento prescrito atualmente)?

SE OS MEDICAMENTOS NÃO ESTIVEREM 
FUNCIONANDO 

1. Que alternativas existem aos medicamentos?
2. Sou um bom candidato para um procedimento de

ablação?

3. Você pode me encaminhar para um médico
especialista em arritmia (eletrofisiologista)?

PERGUNTAS PARA O ELETROFISIOLOGISTA 

1. Sou um bom candidato para realizar uma ablação?
2. Qual é a taxa de sucesso do procedimento?
3. Se eu fizer uma ablação de FA, qual é sua estratégia

de tratamento? Você pode me descrever o que
acontecerá durante o procedimento de ablação?

4. Qual é o tempo de recuperação do procedimento de
ablação?

5. Que precauções devo tomar após um procedimento
de ablação?
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