
Serviço Cardiologia / UCIC

ENSINO AO/À UTENTE COM DOENÇA DAS ARTÉRIAS 
CORONÁRIAS SUBMETIDO A CATETERISMO CARDÍACO 
COM ANGIOPLASTIA 

Tratamento
Deverá controlar regularmente a tensão arterial e frequência cardíaca 
(valores dentro da normotensão– 100-140 e o valor inferior entre 60-90) 
e registar os valores para dar conhecimento ao médico na próxima 
consulta;

 Alimentação equilibrada e isenta de sal e gorduras polisaturadas;

Realizar atividade física adaptado à sua condição física, por exemplo 
caminhadas diárias;

Retomar de forma gradual a atividade sexual após 3 a 4 semanas,

Cessar hábitos tabágicos e alcoólicos (aconselhamento com o/a 
profissional de saúde caso seja necessário).

INFORMAÇÃO PARA O/A UTENTE E FAMÍLIA
Se tiver alguma dúvida contacte o serviço de cardiologia/UCIC

Telefone: 214348313/214348314
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Cuidados pós cateterismo:
Evitar esforços, sobretudo no dia do exame e cumprir repouso do membro, até 2-3 dias 
após o exame;

Se sair do hospital com penso no local deverá retirar o penso de proteção 2 dias após o 
exame e deixar exposto ao ar;

Vigiar local de punção quanto à presença de sinais inflamatórios (Rubor, calor, edema, 
endurecimento local). Caso surja alguma alteração deverá aplicar gelo protegido e contactar 
o/a seu/sua médico/a assistente;

Em caso de equimose (nódoa negra), que pode demorar 3 a 4 semanas a desaparecer, 
deverá aplicar pomadas venotrópicas 2 a 3 vezes por dia e aplicar gelo no local;

Em caso de abordagem via femoral deverá retomar a condução 48h após o exame;

Deve evitar carregar pesos superiores a 4 ou 5 kg e não praticar desportos como correr, 
andar de bicicleta ou jogar ténis durante a primeira semana; Após a primeira semana, 
poderá aumentar gradualmente o nível de actividade até atingir o esforço habitual;

Se tiver que utilizar escadas, suba ou desça mais devagar;

Raramente poderão surgir sinais de compromisso neurocirculatório do membro envolvido 
(dormência dos dedos, alteração de temperatura e/ou coloração abaixo do local da punção);

Terapêutica
Dupla anti-agregação plaquetária

( previnem a formação de coágulos que podem obstruir os vasos sanguíneos, evitando 
assim a ocorrência de eventos tromboembólicos, tais como Enfarte Agudo do Miocárdio 
e o Acidente vascular Cerebral):

Ácido acetilsalicílico, clopidogrel ou ticagrelor;

Antidislipidémicos/ Anticolesterolémicos ( Previnem a formação de aterosclerose nos 
vasos, ou seja, evitam a acumulação de placas de gordura, que dificultam a circulação 
do sangue, aumentando deste modo a tensão arterial):

Sinvastatina, Atorvastina, Pravastatina.

Anti-hipertensores ( Reduzem a tensão arterial e controlam a frequência cardíaca)

Ramipril, Captopril, Losartan, Carvedilol, Bisoprolol, Amlodipina, Nifedipina.

Sinais de alerta
Angina do peito (dor no peito);
Falta de ar;
Cansaço;
Edemas (inchaços) nas mãos, pernas e pés;
Sensação de mal-estar;
Tonturas;
Sensação de dormência nas mãos, ombros e pescoço;
Sudação anormal e persistente;
Aumento ou perda de peso;
Outras queixas;

Em qualquer uma destas situações 
deverá consultar o/a seu/sua médico/a 
assistente, pois poderão significar 
agravamento do seu estado de saúde ou 
efeitos secundários dos medicamentos.

Nitroglicerina sublingual (SOS)
Em caso de dor no peito sente-se/deite-se de imediato, informe quem estiver ao 
seu lado e:

Coloque um comprimido debaixo da língua e deixe que se dissolva. Se após 5-10 
minutos a dor manter-se tome o 2o comprimido e aguarde novamente 

Se não houver alivio da dor, tome o 3o comprimido e ligue 112.
Depois de aberta cada embalagem de nitroglicerina tem a duração de 6 meses;

Deverá registar o número de crises anginosas, para dar conhecimento ao/à seu/
sua médico/a assistente na próxima consulta.

 

Coração

Arteria braquial

Aorta

Artéria Radial 

Entrada do 
catéter 

Artéria Femural 
(entrada do catéter convencional)


