Folha de informações ao paciente do Danbury Hospital

O que é angioplastia coronária?
(Obs.: para ser usada com a folha de informações ao paciente sobre cateterismo cardíaco)

 (Consulte a Folha de informações ao

O que é angioplastia coronária e
por que esse exame é pedido pelo
médico?

paciente sobre cateterismo cardíaco).
Poderão ser pedidos exames laboratoriais.
As doses de medicamentos para diabetes
e Coumadin devem ser discutidas com o
cardiologista antes da angioplastia.

A angioplastia coronária é um procedimento no qual
um minúsculo balão ou stent é usado para expandir
ou abrir uma artéria que leva sangue para o
coração. Esse exame será solicitado se você
apresentar sinais ou sintomas de doença arterial
coronária (DAC). Na DAC, ocorre estreitamento
dos vasos sangüíneos que levam sangue para o
coração. A angioplastia pode restaurar o fluxo
normal de sangue para o músculo cardíaco. O
médico também pode se referir ao procedimento de
angioplastia como "ICP" ou intervenção coronária
percutânea.
Fatores de risco para doença cardíaca ou DAC:
• Hipertensão
• Diabetes
• Fumo
• Colesterol alto
• Obesidade
• História familiar de doença cardíaca
A DAC começa quando o revestimento interno de
uma artéria coronária é danificado. Isso geralmente
ocorre devido à placa (material gorduroso composto
por colesterol e outras partículas). O acúmulo de
placa pode diminuir o espaço dentro da artéria, o
que causa estreitamento do canal para o fluxo de
sangue ao músculo cardíaco.

 Não coma nem beba nada por 6 horas

antes do procedimento. Tome todos os
medicamentos habituais antes da
angioplastia, a menos que o médico tenha
dado outras instruções.

 Leve

com você uma lista dos
medicamentos que estiver tomando no
momento. Use roupas confortáveis e
deixe jóias, dinheiro, cheques, cartões de
crédito e outros objetos de valor em casa.

 Todos os pacientes que serão submetidos

à angioplastia serão internados e passarão
a noite após o procedimento no hospital.

O que acontecerá no dia do
procedimento?
•

Consulte a Folha de informações ao paciente
sobre cateterismo cardíaco. O setor de
atendimento de pacientes e o laboratório de
cateterismo são os mesmos para os dois
procedimentos.

•

Da mesma maneira que no cateterismo
cardíaco, cateteres serão colocados através de
um introdutor e dirigidos às artérias que irrigam
o coração. Você não sentirá a passagem
desses cateteres. Você poderá sentir uma
sensação de pressão no local da inserção do
introdutor.

•

Vários arteriogramas, ou imagens, poderão ser
feitos de cada artéria. Você verá a câmera se
movimentando no corpo durante o
procedimento.

•

Quando o bloqueio for localizado, um cateter
com um pequeno balão na ponta será guiado
até o ponto de estreitamento na artéria
coronária. Quando for posicionado no local do

Quanto tempo leva o exame?
Normalmente, a angioplastia demora uma hora
para ser feita. Em casos mais complexos, o
procedimento pode durar várias horas.
É
necessário também acrescentar um tempo para a
preparação antes do procedimento e para o
tratamento após o procedimento.

Existe algum preparo especial
para o procedimento?

bloqueio, o balão do cateter inflará para
aumentar a artéria e pressionará a obstrução
contra a parede da artéria para abri-la.

•

•

•

•

•

Freqüentemente, mas não sempre, um stent é
inserido na artéria com um cateter com um
balão diferente na ponta. Quando o stent é
posicionado corretamente na artéria coronária,
o balão é inflado para expandir o stent contra
as paredes da artéria coronária. Em seguida, o
balão do cateter é desinflado e removido,
deixando o stent permanentemente afixado na
parede da artéria coronária.
Os stents são geralmente de metal e em forma
de rede. Os stents podem ser revestidos com
medicamento ou sem medicamento e existem
diferentes tamanhos disponíveis.
Alguns pacientes sentem um pouco de
desconforto na fase de expansão do balão;
alguns pacientes sentem os sintomas típicos
da angina e outros não sentem nenhum
desconforto. Da mesma maneira que para o
cateterismo cardíaco, são usados sedação leve
e medicamentos para o controle da dor durante
o procedimento.
No final do procedimento, os cateteres e os
balões são removidos. Alguns pacientes
recebem um curativo oclusivo para vedar o
local da inserção; alguns pacientes precisam
de compressão manual, ou pressão no local
depois que o introdutor é retirado. O método
de oclusão será determinado pela anatomia do
paciente e pela decisão do médico durante o
acompanhamento do paciente.
Você será então removido para o setor de
atendimento de pacientes.

uma cópia assinada com instruções que deverão
ser seguidas depois da alta.
O médico poderá receitar outros medicamentos.
Você poderá adquirir esses medicamentos aqui na
Farmácia do Danbury Hospital ou em alguma
farmácia local. Você deverá marcar uma consulta
para acompanhamento com o cardiologista dentro
de uma semana após a alta.
O médico determinará o nível de atividades que
você poderá realizar após procedimento e também
fará um planejamento que incluirá a data que
poderá voltar ao trabalho, dirigir e fazer exercícios.
Existem programas anti-tabagismo, de orientação
nutricional e de reabilitação cardíaca disponíveis
para nossos pacientes. Sinta-se à vontade para
conversar com o médico sobre qualquer um desses
programas.

Instruções sobre como chegar ao
Danbury Hospital
Siga as placas para o estacionamento BLUE (azul)
e estacione na Seção Purple (violeta). Entre no hall
principal do quinto andar. Na torre, pegue o
elevador para o 7º andar. Ao sair do elevador, vire
à esquerda duas vezes e prossiga direto para o
Setor de tratamento de pacientes (Patient Care
Area).
Se tiver outras dúvidas, ligue para o cardiologista
ou para o Setor de Cardiologia Invasiva do Danbury
Hospital no telefone 739-7436.
Fontes:
Folheto: “Understanding Angioplasty and Stenting”, 2004, The
StayWell Company. www.krames.com
American Heart Association @ americanheart.org

O que acontecerá depois do
procedimento?
Depois da angioplastia, o médico conversará com
você sobre os resultados. Você permanecerá em
repouso no leito por 2 a 6 horas e durante esse
período será removido para outra ala do hospital
para passar a noite. Os enfermeiros responsáveis
pelo seu atendimento lhe explicarão como será o
tratamento após o procedimento e lhe entregarão

Para mais informação, ou para saber sobre os serviços e programas especializados
disponíveis no Danbury Hospital, visite www.DanburyHospital.org

