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Resumo: Introdução: abordagem terapêutica da doença arterial coronariana pode ser clínica ou cirúrgica, 

tendo o cateterismo cardíaco como a técnica hemodinâmica diagnóstico intervencionista mais utilizada 

atualmente. O Cateterismo Cardíaco (CAT) é um procedimento cirúrgico de técnica invasiva, que utiliza 

cateteres radiopacos e meio de contraste, os quais proporcionam dados funcionais e anatômicos das artérias 

coronárias e câmaras cardíacas, orientando assim, a definição da conduta terapêutica, que pode ser para fins 

diagnósticos ou terapêuticos. As principais indicações para realização do cateterismo cardíaco são as 

anginas pectoris e o infarto agudo do miocárdio. Objetivo: identificar as principais complicações da realização 

do cateterismo cardíaco e o papel da enfermagem no cuidado ao paciente submetido ao catererismo 

cardíaco. Metodologia: trata-se de uma revisão de literatura. Foram pesquisados artigos científicos 

disponíveis nas bases de dados Lilacs, Medline e Google acadêmico no período de 2008 a 2018, em idioma 

português e artigos disponíveis na íntegra. Assim, foram encontrados 22 artigos destes 5 artigos foram 

selecionados para o estudo por estarem de acordo com os objetivos do trabalho. Resultados: Com a leitura 

dos artigos científicos selecionados foram identificados as seguintes complicações decorrentes do 

cateterismo: infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, reações a utilização do contraste, lesão de 

camaras cardíacas, hemorragias, infecções, dor, hipotensão. Com a sistematização da assistência, a 

realização da anamnese e do exame físico do paciente são essenciais para o levantamento dos diagnósticos 

de enfermagem e elaboração dos cuidados. Os cuidados aos pacientes submetidos ao CAT são direcionados 

principalmente para a prevenção, detecção precoce de complicações e intervenções rápidas, com exatidão. 

As ações do cuidado de enfermagem, entre elas a verificação dos sinais vitais e a realização de curativo 

oclusivo e compressivo, além de respeitar o tempo de repouso necessário após procedimento são 

necessárias para uma boa recuperação e diminuição de complicações no paciente. Considerações finais: 

doenças artérias estão relacionadas ao alto índice de morbi-mortalidade. A assitência de enfermagem é 

fundamental para o atendimento ao paciente, principalmente, para evitar possíveis complicações decorrentes 

do cateterismo cardíaco,  considera-se que toda ação de enfermagem que vise recuperar o autocuidado 

pleno do indivíduo poderá remontar a importância dos pressupostos, métodos e metas, sendo possível 

reduzir complicações e reincidências. E que quando devidamente administradas, as ações do cuidado da 

enfermagem podem não só promover alívio do sofrimento, mas principalmente preveni-lo. Que proporcionará 

melhores condições durante a permanência do paciente no ambiente hospitalar, além de evitar a necessidade 

de ser submetido a outra. 
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