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CATETERISMO CARDÍACO
INFORMAÇÃO PARA O/A UTENTE E FAMÍLIA

Após o exame
Regra geral pode fazer uma refeição ligeira após o exame.

Caso tenha feito apenas um exame de diagnóstico, ou seja se não tiver tratado nenhuma 
das artérias coronárias, fará levante 2 a 6 horas depois, consoante o exame tenha sido 
feito pelo pulso ou pela virilha respetivamente.

Caso tenha realizado o tratamento de alguma das artérias coronárias, ficará internado/a 
até ao dia seguinte e fará levante nesse dia de manhã.

No momento da alta ser-lhe-ão dadas indicações precisas sobre a sua situação. Regra 
geral deverá realizar o repouso relativo do membro envolvido durante 2 a 3 dias, podendo 
depois retomar gradualmente a sua atividade.
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Antes do exame
Deverá fazer um jejum de 4 a 6 horas;

Poderão ser retirados os pêlos do pulso e das virilhas;

Ser-lhe-á puncionada uma veia periférica para administração de soro e medicação.

O que é um cateterismo Cardíaco
É um exame que permite estudar as artérias que irrigam o músculo do coração. 
Eventualmente se for o caso permite tratar as artérias coronárias, dilatando 
essas artérias com um balão e colocando se necessário uma malha metálica (stent) 
que abre a artéria.

No cateterismo direito são avaliadas as pressões da circulação arterial dos pulmões.

Como se faz o exame
O exame consiste na introdução de um cateter (tubo oco muito fino), na artéria do 
pulso ou da virilha, sob anestesia local. Habitualmente não é um exame doloroso e não 
sente a progressão do cateter

Depois de conduzido até ao coração pelo interior da artéria, com a ajuda de um aparelho 
de Raio-X, é injectado um liquido de contraste que permite o estudo das artérias 
coronárias.

As complicações mais frequentes são equimose (nódoa negra), hematoma ou 
inflamação no local das punção e habitualmente são de fácil tratamento. 

Durante o exame

A duração do exame é variável, dependendo de fatores como a permeabilidade da 
artéria do pulso ou da virilha, número de artérias coronárias doentes e sua gravidade.

Poderá sentir uma sensação de calor no peito, amargo na boca ou palpitações. 
São sensações normais e habitualmente passageiras.

Poderá ser necessária a administração de medicamentos nas artérias coronárias 
(como acetilcolina ou adenosina), para avaliação das pequenas artérias do coração ou 
da importância de bloqueios das artérias. Esses fármacos podem condicionar algum 
desconforto no peito ou palpitações. O/a médico/a responsável pelo exame pedirá o 
seu consentimento antes de administrar estes medicamentos e informá-lo-á dos sintomas.

Caso sinta dor, mal estar ou outro sintoma, avise os/as profissionais que o/a acompanham 
durante o exame.


