
CENTRO DE TERAPIA ENDOVASCULAR

HEMODINÂMICA

O Centro de Terapia Endovascular atua na realização de exames de alta complexidade
da cardiologia e cardiovasculares, realizando o estudo dos movimentos do sangue e das
forças que os impulsionam, por meio de técnicas minimamente invasivas, permitindo
diagnosticar,  em  pouco  tempo,  eventuais  alterações  cardíacas  e  cardiovasculares.
Dispõe de equipamentos de alto padrão de qualidade para melhor diagnóstico destes
exames.  O corpo clínico  é  formado por  uma equipe multiprofissional  especializada,
composta  por  enfermeiros,  técnicos  de  enfermagem,  médicos  intervencionistas,
auxiliares administrativos e auxiliar de higienização. 

FLUXO DO PACIENTE NA UNIDADE

HORÁRIO DE VISITA

O horário de visita será de 15 minutos, de acordo com a demanda de exames, podendo 
não ser realizado. 

Após o exame o médico contatará a família para fornecer orientações e 
esclarecimentos sobre o exame.

O QUE É IMPORTANTE NO DIA DO EXAME?

• Esteja no hospital com pelo menos uma hora de antecedência do horário do exame;

• Venha acompanhado de um familiar;



• Traga junto as receitas de medicamentos de uso contínuo;

• Manter jejum de 6 horas;

• As medicações permitidas podem ser tomadas com um pouco de água;

• Você deve informar ao profissional de saúde se estiver fazendo uso de anticoagulantes,
tais como Marcoumar ,  Marevan , Coumadin, Varfarina, xarelto, eliquis, pradaxa
etc.

• Não esqueça de trazer junto os exames anteriores, tais como cateterismo, 
eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter, hemograma.

QUANTO ÀS ALERGIAS?
É de extrema importância comunicar a equipe quanto a qualquer histórico de alergia
medicamentosa. Deve ser informado o seu médico ou o setor terapia endovascular no
momento  do  agendamento  do  exame  para  receber  um  preparo  antes  de  realizar  o
procedimento.

CATETERISMO CARDÍACO – CAT

É um procedimento feito para realizar o diagnóstico de possíveis obstruções nas artérias
do coração feito através da punção em uma das artérias, radial ou femoral, chegando ao
coração por meio de um cateter. É realizado sob anestesia local.

ANGIOPLASTIA CORONARIANA (ACTP)

É um tratamento terapêutico realizado para a desobstrução das artérias 
coronárias que conduzem o fluxo sanguíneo até o coração. O procedimento é feito por 
meio de cateter balão e/ou implante de um stent. 



 TEMPO DE RECUPERAÇÃO

Por  via  radial  (punho),  permanecerá  em  repouso  na  unidade  por
aproximadamente 3 horas; por via femoral (virilha), pode variar de 6 a 10 horas,

Podendo variar de acordo com o quadro clínico do paciente.

ORIENTAÇÕES PÓS-CATETERISMO E ANGIOPLASTIA

•  Você poderá caminhar vagarosamente, se necessário poderá subir escadas. Porém a
perna onde foi feito o exame deve servir apenas como apoio;

•  Quanto  aos  exercícios  físicos,  evitar  realizar  qualquer  tipo  pelo  período  de  uma
semana, devendo evitar exercícios intensos até ser reavaliado pelo seu médico;

• Poderá dirigir após 48h da realização do exame;

• Quanto às questões de higiene pessoal, poderá tomar banho de chuveiro normalmente
após a alta;

• Poderá iniciar as atividades sexuais no dia seguinte ao procedimento;

•  Retorno  ao  trabalho  poderá  ocorrer  após  3  dias  do  procedimento,  podendo  ser
reavaliado se você executa trabalhos pesados;

•  Não levante  objetos  pesados  durante  uma semana para  permitir  uma cicatrização
adequada do local da punção;

• Observação: a formação de um pequeno hematoma no local da punção é normal.


