CATETERISMO CARDÍACO

Marcação
Segunda à sexta-feira de 7:00 às 16:00h
Telefone
(71) 2102-8578
Local
1º andar
Sobre o Exame
O cateterismo cardíaco é um procedimento diagnóstico, minimamente invasivo que tem por
objetivo detectar a presença e o grau de obstruções nas coronárias (artérias do coração), além de
alterações no funcionamento das válvulas e do músculo cardíaco, através da inserção de
cateteres (tubos flexíveis) nas artérias do braço ou da perna e alcançando o coração.
Após ou, até mesmo, durante a realização de um cateterismo cardíaco, pode-se realizar o
tratamento destas obstruções coronárias através do método de angioplastia.
A angioplastia é um procedimento terapêutico que visa a desobstrução do vaso acometido,
através da inserção de um cateter em cuja extremidade possui um balão que uma vez insuflado
implicará no esmagamento da placa de gordura e com o implante de próteses metálicas (stents),
se obtém a restauração do fluxo sanguíneo.
Como é feito o exame
O cateterismo cardíaco é realizado no Serviço de Hemodinâmica da instituição.
Após uma anestesia local, ou uma sedação leve, o médico insere um cateter (tubo fino e flexível)
em uma artéria (vaso sanguíneo) do braço ou perna. Esse cateter é guiado até o coração por um
equipamento especial de raios-X. As imagens das artérias coronárias, câmaras e valvas cardíacas
são obtidas através da injeção de contraste iodado pelo cateter durante o exame. Ao final do
exame, o cateter é removido e é feito o curativo compressivo no local de sua introdução. O
paciente é encaminhado a unidade de recuperação onde deverá permanecer por, pelo menos, 2
horas. Neste período, suas frequências cardíaca e respiratória e pressão arterial são checadas
constantemente. O tempo mínimo de repouso absoluto será de 4 a 6 horas. Após avaliação
médica, o paciente receberá alta.
A duração do exame de cateterismo pode variar de 30 minutos ou mais a depender do objetivo
do procedimento.
As imagens obtidas são, posteriormente, disponibilizadas, em filme e fotos, para o paciente.
Preparo Prévio
Para pacientes ambulatoriais (provenientes da residência - que não estão internados)
No agendamento:
No momento do agendamento, são marcadas 2 consultas, uma consulta pré-anestésica e outra
com a enfermagem, sendo disponibilizado as instruções para o preparo.
No dia do exame:
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No dia do exame:
Necessário comparecer com 30 minutos de antecedência, com um acompanhante que deverá
permanecer na instituição durante todo o procedimento.
Apresentar os documentos obrigatórios para atendimento.
Solicitação médica:
Documento de identificação com foto.
Carteira do convênio para beneficiários de planos de saúde
É necessário jejum de 8 horas para a realização do procedimento.
É recomendável trazer os exames realizados nos últimos seis meses como, por exemplo: teste de
esforço, cintilografia miocárdica, cateterismo ou angioplastia prévios, relatórios de cirurgia
cardíaca já realizada e resultados de exames laboratoriais.
Será fornecido um Termo de Consentimento que deverá ser assinado pelo paciente ou pelo
responsável legal, estabelecendo a conformidade e a autorização para a realização do
procedimento.
A administração de soro por via venosa e líquidos orais, após o exame, será realizada para
facilitar a eliminação do contraste pelo organismo.
A dieta será liberada de acordo com a avaliação do anestesiologista.
Para pacientes hospitalizados:
Todas as informações serão diretamente fornecidas ao paciente e/ou familiares pela equipe de
saúde da instituição
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