
GUIA DE ORIENTAÇÕES

HEMODINÂMICA



1. Jejum: recomenda-se jejum de 4 a 8 horas, dependendo do 
tipo de procedimento a ser realizado. No agendamento será 
informado o tempo de jejum. 

2. Uso de medicamentos: informe todas as medicações que faz 
uso. Algumas devem ser  suspensas por 2 dias antes do 
procedimento, como: Metformina, Glucoformim, Glifage, etc. Se 
utilizar Insulina, a administração �cará a cargo do médico 
assistente.
Se usar anticoagulante tais como: Marevan, Pradaxa, Eliquis, 
Lixiana, Marfarin, Coumadin, Dicoumadim, Brumolin, Jantoven, 
Xarelto, Warfarina Sodium e Warfarina deve suspender o uso 
entre 2 a 7 dias que antecedem o exame, conforme orientação 
do médico assistente.
Estimulantes  sexuais como Viagra (Sildena�l) ou qualquer 
medicamento derivado, devem ser suspensos 2 dias antes do 
procedimento.

Observação: no Exame de Angioplastia o paciente deverá 
obrigatoriamente usar AAS e Clopidogrel durante os 3 dias 
que antecedem exame.

3. História de alergia: informe ao seu médico e no 
agendamento se você tem alergia a medicamentos, contraste 
iodado, iodo, camarão, esparadrapo, dentre outras. Em alguns 
casos de alergia, recomenda-se preparo medicamentoso 24h 
antes do procedimento. O seu médico irá informar o tipo de 
preparo adequado. 

4. Problemas renais: em caso de função renal alterada, 
recomenda-se realizar preparo medicamentoso antes do 
procedimento. Para avaliar a função renal o paciente deverá 
fazer exame de sangue (dosagem de creatinina).

Observação: se houver qualquer alteração no seu estado de 
saúde geral, entre em contato com seu médico ou com nosso 
serviço, informando sobre as alterações. Alterações como: 
febre, diarreia, cansaço intenso e gripe devem ser 
comunicadas.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 
PARA O PROCEDIMENTO



Ao chegar no setor de Hemodinâmica, você será encaminhado 
para a sala de preparo onde haverá con�rmação de seus dados 
e os dados do procedimento.

Será necessário vestir a roupa apropriada do hospital e retirar 
todos os pertences, que deverão ser entregues ao 
acompanhante responsável. Haverá a tricotomia (retirada de 
pelos) do punho e/ou na região da virilha, além de punção 
venosa no braço para administração de Soro Fisiológico e 
medicamentos, se necessário.

Após o preparo o paciente é encaminhado para a sala de 
procedimentos, com monitorização contínua (batimentos 
cardíacos, ritmo cardíaco, pressão arterial e saturação de 
oxigênio). O local do exame (punho ou virilha), receberá uma 
solução antisséptica (Clorexidine) e campos estéreis (roupas 
esterilizadas). O médico então iniciará o procedimento 
aplicando anestesia local.

Durante o procedimento você poderá sentir algumas sensações 
desconfortáveis, tais como: calor, queimação no corpo e 
náusea. Você deve informar ao médico tudo que estiver te 
incomodando. Durante o procedimento, o médico poderá fazer 
algumas solicitações, como por exemplo: respirar fundo, tossir 
forte, prender a respiração e pedir para não se mexer. Neste 
momento a sua cooperação é de extrema importância. O tempo 
de duração dependerá do procedimento que será realizado. 

No caso de procedimento de Angioplastia, ao término será 
necessário o encaminhamento a UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) para observação contínua nas primeiras horas após o 
procedimento. A alta da UTI será realizada pelo seu médico junto 
com o médico responsável pela UTI, conforme estado clínico. 

COMO O PROCEDIMENTO É REALIZADO?

5. No dia do procedimento:
- Chegue 60 minutos antes do procedimento.
- É obrigatória a presença de 1 acompanhante.
- É necessário levar todos seus exames recentes e a receita dos 
medicamentos em uso.
- Não se esqueça dos documentos pessoais, além de carteira do 
convênio, guia do procedimento autorizada e pedido médico.



• Ficar de repouso absoluto, de 5 a 6 horas após o 
procedimento, sem �exionar a perna ou elevar o tronco;
• Retirar o curativo compressivo durante o banho no dia 
seguinte ao procedimento;
• Não é necessário fazer outro curativo no local. Lave somente 
com água e sabão e mantenha o local seco;
• Consulte seu médico em relação ao retorno ao trabalho e à 
atividade física;
• Durante 5  dias, recomenda-se evitar carregar peso, subir e 
descer excessivamente escadas e andar à cavalo ou moto.

• Ficar de repouso durante 3 horas, sem �exionar o 
braço/punho;
• Retirar o curativo compressivo durante o banho no dia 
seguinte ao procedimento;
• Não é necessário fazer outro curativo no local. Lave somente 
com água e sabão e mantenha o local seco;
• Durante 5 dias, é recomendado evitar carregar peso;
• Consulte o médico em relação ao retorno ao trabalho e 
atividade física.

1. Ingerir bastante líquido nas primeiras 12 horas após o 
procedimento, exceto nos casos em que haja restrição na 
alimentação ou hidratação.
2. Se apresentar manifestações do tipo: caroço, dor 
excessiva, inchaço, presença de secreção purulenta, 
sangramento no local onde o procedimento foi realizado 
ou febre, procure imediatamente o nosso serviço

• Hemodinâmica: atendimento de Segunda a Sexta-feira, 
de 7h às 17h (entrada pela Av. do Contorno, 4747) ou 
• Pronto Atendimento: atendimento todos os dias 24h 
(entrada pela Rua Estevão Pinto, 33).

CUIDADOS APÓS O PROCEDIMENTO

Se o procedimento foi realizado pela virilha:

Se o procedimento foi realizado pelo braço/punho:

CUIDADOS GERAIS



Trata-se de um setor especializado e equipado com 
aparato radiológico e tecnológico so�sticado, para a 
realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
por meio  da introdução de cateteres (tubos plásticos �nos 
e longos) em uma pequena incisão na pele. Os cateteres 
têm como rota o interior dos vasos sanguíneos (artérias e 
veias) das diversas regiões do corpo. Neles são feitas 
injeções de contraste à base de iodo, que permitem a 
visualização e registro das imagens em diversas posições, 
quando o sistema de �lmagem é acionado.

Através destes procedimentos, é possível diagnosticar e, 
quando indicado, tratar de lesões obstrutivas das artérias 
do coração, do cérebro, do pescoço, dos rins e dos 
membros superiores e inferiores, além de doenças como 
aneurisma cerebral, cardiopatias congênitas, arritmias 
cardíacas graves, entre outras.

O QUE É O SERVIÇO DE HEMODINÂMICA?

Procedimentos Diagnósticos: Cateterismo Cardíaco, 
arteriogra�as (cerebral, renal, hepática, membros 
superiores e inferiores), estudo eletro�siológicos, dentre 
outros.
Procedimentos de tratamento: angioplastia com 
implante de Stent, embolização de aneurisma, ablação 
por cateter, tratamento de defeitos cardíacos congênitos, 
entre outros.

TIPOS DE PROCEDIMENTOS QUE SÃO 
REALIZADOS NA HEMODINÂMICA

ANOTAÇÕES
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www.hospitallifecenter.com.br

 (31) 3280-4362

Av. do Contorno, 4747 – Serra
Belo Horizonte/MG - CEP:30110-090

Horário de atendimento: de Segunda a Sexta de 7h às 17h


