Folha de Informação aos Pacientes do Danbury Hospital

O que é Angiografia ou Arteriografia?
O que é angiografia ou
arteriografia?
A angiografia, ou arteriografia, é um
exame radiológico das artérias, que são
vasos sangüíneos. Para tornar as
artérias visíveis na radiografia, um tipo
de corante, conhecido como “meio de
contraste”, é injetado no paciente. Um
pequeno tubo flexível esterilizado, ou
cateter, é introduzido no sistema
arterial, geralmente na região da virilha,
onde a artéria se encontra próxima da
pele e pode, quando necessário, ser
comprimida contra o quadril atrás dela.
Às vezes outras áreas são utilizadas,
tais como o braço. Injeta-se o meio de
contraste é injetado, então, no sistema
circulatório
e
obtêm-se
imagens
radiográficas.

Como devo me preparar
para um exame
angiográfico?
•

•

No caso de pacientes do sexo feminino:
se houver qualquer possibilidade de
você estar grávida, é importante avisar
o técnico em radiologia antes do
procedimento.

•

Você não poderá comer nem beber
nada depois da meia-noite do dia
anterior ao do procedimento.

•

No dia do exame, um radiologista
intervencionista
com
formação
especializada para realizar esse
procedimento
lhe
dará
uma
explicação sobre o procedimento. É
nesse momento, também, que lhe
pedirão
para
assinar
uma
declaração
de
consentimento
(consent form).

•

Imediatamente
antes
do
procedimento, o técnico raspará os
pelos da área do corpo onde o
cateter será introduzido.

•

É importante avisar o técnico se
você já teve alguma reação
alérgica a meios de contraste no
passado.

Talvez seja necessário parar de
tomar certos medicamentos antes
do dia do procedimento, de forma
que é importante você rever com o
seu médico todos os medicamentos
que estiver tomando atualmente.
Você receberá ordens especiais do
seu médico, mas em geral:
o

o

o

Glucophage é interrompido no
dia
do
procedimento
e
permanece suspenso por 2
dias posteriormente;
Produtos que contêm aspirina
são interrompidos pelo menos
5 dias antes do procedimento;
Anticoagulantes (tais como
Coumadin e Lovenox) são
interrompidos 3 dias antes do
procedimento.

Como é realizada uma
angiografia ou
arteriografia?
•

Você receberá medicamento para
ajudá-lo(a) a relaxar.

•

O
radiologista
limpará
com
antisséptico a área onde o cateter
deverá ser introduzido.

•

Um campo cirúrgico (cobertura)
estéril será posicionado sobre o seu
corpo, deixando apenas uma
abertura na área onde o cateter
deverá ser introduzido.

•

O médico injetará na área um
anestésico local chamado xilocaína.

•

Depois
que
a
área
estiver
completamente
anestesiada,
o
radiologista introduzirá uma agulha
e
um
fio-guia
extremamente
delgado, utilizado para guiar o
cateter até o vaso sangüíneo; um
aparelho de Raio-X especial,
conhecido
como
fluoroscópio,
também será utilizado para ajudar o
radiologista a visualizar o cateter e o
fio-guia.

•

Assim que o cateter estiver
corretamente posicionado, o fio-guia
será removido.

•

Serão
tirados
filmes
rápidos
enquanto o meio de contraste
estiver sendo injetado na circulação
sangüínea; talvez o radiologista
precise obter vários conjuntos de
filmes para assegurar-se de que se
está fazendo um estudo adequado
de todos os vasos envolvidos.

•

Pedirão que você permaneça
absolutamente imóvel enquanto
estiverem tirando as imagens.

Existe algum procedimento
especial de
acompanhamento depois da
angiografia/arteriografia?
Tendo terminado o procedimento, o
radiologista removerá o cateter e
aplicará pressão no local da injeção
durante pelo menos dez minutos. Se a
sua angiografia for realizada em
ambulatório, será necessário você ter
alguém disponível que possa levá-lo(a)
para casa de carro.

A angiografia é um
procedimento seguro?
•

É possível que o médico restrinja as
suas atividades da mesma noite
para reduzir a possibilidade de
qualquer hemorragia no local onde o
cateter foi introduzido.

•

No caso de pacientes do sexo
feminino: se houver qualquer
possibilidade de estar grávida, ou
estiver
amamentando,
é
importante avisar o técnico antes
do procedimento.

•

Se for diabético(a) e estiver
tomando
o
medicamento
Glucophage, você não deve tomar
esse medicamento durante dois
dias depois do procedimento, pois
ele interage com o meio de
contraste. É importante discutir isso
com o médico que normalmente
receita os seus medicamentos para
diabetes.

Se tiver alguma dúvida ou preocupação
a respeito do seu exame angiográfico,
fale com o técnico em radiologia ou com
a enfermeira. O médico que solicitou a
angiografia conversará com você sobre
os resultados.
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