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Manual do Cliente 
 

 

 

 

Realize sua leitura com a máxima atenção. Havendo dúvidas a respeito dos 

procedimentos estamos a disposição em nossa Central de atendimento (41)3262-9053 

– em nosso site www.clinicacardiocare.com.br ou nosso whatsApp 9697-0674. 

Acompanhe nossas redes sociais: 

      clinica_cardiocare    

    Cardiocare Clínica Cardiológica  

 

 

 

 

Cordialmente 

Cardiocare Clínica Cardiológica

http://www.clinicacardiocare.com.br/
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1. Chegada com antecedência 

 

Com a intenção de cumprirmos os horários das agendas, nossa equipe orienta aos 

pacientes chegar com antecedência de 15 minutos em relação ao horário agendado. 

Desta forma, é possível realizarmos o atendimento e liberações no convênio. 

2. Documentos Necessários 

 

No dia do seu exame ou consulta é necessário trazer carteira do convênio, documento 

de identificação (CPF ou RG) e endereço para os devidos cadastros; menores de idade 

devem vir acompanhados de seus responsáveis. 

3. Convênios e liberações 

 

Cada convênio possui particularidades a serem rigorosamente seguidas. Para mais 

informações entre em contato com seu plano de saúde ou com nossa Central de 

Atendimento: (41) 3262-9053 ou fale com nosso chat online no site.  

4. Pagamento Particular 

 

Para pagamentos particulares aceitamos dinheiro ou cheque para todos os 

procedimentos e consultas.  Cartão de débito somente para exames. 

5. Pertences pessoais 

 

Para sua segurança e maior conforto, solicitamos que compareça ao seu exame sem 

uso de pertences de valor como: correntes, pulseiras, brincos, anéis, relógios, etc. Será 

necessária a retirada destes objetos para realização dos exames. 
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6.Unidade MAB Centro Médico 

 

Como Chegar 

Rua da Paz, 195 – Sala: 315 Centro, Curitiba – PR, 80060160 

 

Ônibus: 

 Parada tubo na praça do expedicionário:  Centenário campo cumprido;  

 Parada na Rua Nilo Cairo: Pinhais Guadalupe;  Cajuru;  Palotino; 

 

Estacionamento: 

 No prédio, fechado, administrado pela empresa Auto Park, pago. Não temos 

convênio com o mesmo. 

 Estacionamento na Rua em frente ao prédio com Estar. 
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7. Unidade Hospital das Nações 

Como chegar  
 

Rua Raphael Papa, 10 - Jardim Social, Curitiba - PR, 82530-190 

 

 

Ônibus: 

 Parada Tubo na Praça das Nações: Inter 2;  

 Parada na Rua Vitor Ferreira do Amaral:  Pinhais Guadalupe.  

Estacionamento: 

 No local, aberto, administrado pela empresa Park Show, pago. Não temos 

convênio com o mesmo. 



 
                                                                                                                                                                                                                                 
Nós trabalhamos com o coração 

6 
 

 

8. Preparo e Informações sobre exames 

 

8.1 Eletrocardiograma (ECG)  
(Código CBHPM: 40101010 / AMB: 20010010) 

O eletrocardiograma (ECG) é o registro dos fenômenos elétricos que se originam 

durante a atividade cardíaca, serve como um auxiliar valioso no diagnóstico do grande 

numero de cardiopatias, principalmente as que envolvem alterações no ritmo cardíaco 

e deficiência da circulação pelas artérias coronárias. 

Preparo: 

 Para esse tipo de exame não há necessidade de preparo. 

Entrega de Resultado: 

 Unidade MAB Centro Médico: O resultado fica disponível para retirada no dia 

seguinte da realização do exame após as 16:00 horas, em qualquer uma das 

nossas unidades.  

 Unidade Hospital das Nações: O resultado fica disponível para retirada após 2 

dias da realização do exame, em qualquer uma das nossas unidades. 

 Local Realização do exame e horários: 

 Unidade MAB Centro Médico: De segunda a sexta das 08:00 ás 19:00 horas e 

Sábado das 08:00 ás 11:30 horas, sem necessidade de agendamento por 

ordem de chegada. 

 Unidade Hospital das Nações: De segunda a sexta das 08:00 ás 18:30 horas e 

Sábado das 08:00 ás 11:30 horas, sem necessidade de agendamento por 

ordem de chegada. 

8.2 Ecodoppler de Carótidas e Vertebrais 
(Código CBHPM: 40901360 / AMB: 20010168) 

É um método de imagem, que utiliza ultrassom para avaliar em tempo real a anatomia 

e circulação nas artérias carótidas e vertebrais (que fornecem sangue para o cérebro). 
Também serve para avaliação do estágio da doença cardíaca.  
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Preparo: 

 Para esse tipo de exame não há necessidade de preparo. 

Restrições:   

 Abaixo de 16 anos. 

Entrega de Resultado: 

 O resultado deste exame é liberado na hora. 

Local Realização do exame e horários: 

Este exame é realizado somente na unidade do MAB Centro Médico de segunda a 

sábado, com horário agendado.  

8.3 Ecocardiograma Bidimensional Colorido 
(Código CBHPM: 40901106 / AMB: 20010141) 

Este exame consiste na realização de uma ultra-sonografia do coração, para aquisição 
de imagens do mesmo avaliando a anatomia, tamanho e funções das câmaras, 

funcionamento das válvulas, avaliação da aorta, etc. Pode ser realizado em qualquer 
idade, é indolor e rápido.  

Preparo: 

 Para esse tipo de exame não há necessidade de preparo. 

Restrições:   

 Nenhuma 

Entrega de Resultado: 

 O resultado deste exame é liberado na hora. 

Local Realização do exame e horários: 

 Unidade MAB Centro Médico: De segunda a sábado, com horário agendado. 

 Unidade Hospital das Nações: De segunda a sexta, com horário agendado. 
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8.4 Holter – Eletrocardiograma de Longa Duração 
(Código CBHPM: 20102020 / AMB: 20010052) 

O método tem a finalidade de avaliar a atividade elétrica do coração pelo período 

convencional de 24 horas, armazenando o eletrocardiograma em um pequeno 
gravador que o paciente transporta durante todo o exame. Está indicado 
principalmente para a detecção e caracterização de arritmias, relacionando-as a 
sintomas como palpitações, taquicardias, tonturas, desmaios, falta de ar, dor torácica, 

etc. Outras aplicações incluem avaliação terapêutica antiarritmica, da função de 
marca-passos e na monitorização de isquemia do miocárdio. 

 

Preparo: 

 Recomenda-se higiene corporal (banho) o mais próximo possível do horário da 

colocação do aparelho; 

 Durante a realização do mesmo, não será possível a higiene corporal completa. 

 Recomendamos vir com blusa ou camisa aberta na frente para facilitar a 

colocação do aparelho; 

 Trazer um cinto. 

Restrições:  

 Abaixo de 16 anos. 

Entrega de Resultado: 

 O resultado deste exame é liberado após 5 dias úteis da retirada do aparelho. 

No mesmo local que realizou. 

Local Realização do exame e horários: 

 Unidade MAB Centro Médico: De segunda a sexta, com horário agendado. 

 Unidade Hospital das Nações: De segunda a sexta, com horário agendado. 
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8.9 MAPA – Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial 
(Código CBHPM: 20102038 / AMB: 202020058) 

O exame de monitorização ambulatorial da pressão arterial (M.A.P.A.) é realizado para 
visualizar as alterações de pressão arterial de 15 minutos em 15 minutos durante o dia 
e de 30 minutos em 30 minutos à noite, esses números ficarão registrados em um 
pequeno gravador preso na cintura e depois poderão ser avaliados pelo médico. 
Neste dia o paciente deve realizar suas atividades diárias normalmente e informar ao 
médico o uso de medicamentos contínuos. 

Preparo: 

 Vir com camisa ou blusa com manga larga; 

 Durante a realização do mesmo, não será possível a higiene corporal completa. 

 Trazer um cinto. 

 
Restrições:   

 Nenhuma 

Entrega de Resultado: 

 O resultado deste exame é liberado após 5 dias úteis da retirada do aparelho. 

No mesmo local que realizou. 

Local Realização do exame e horários: 

 Unidade MAB Centro Médico: De segunda a sexta, com horário agendado. 

 Unidade Hospital das Nações: De segunda a sexta, com horário agendado. 

8.10 Teste de esforço – Ergometria 
(Código CBHPM: 40101037/40101045 / AMB: 20010028) 

O teste ergométrico serve para avaliar o condicionamento cardiovascular, prever uma 

possível doença arterial coronariana e ainda por métodos indiretos medir o consumo 
máximo de oxigênio (O²). O teste ergométrico é realizado para avaliar o suprimento de 
sangue e a função do coração. Você andará sobre uma esteira ergométrica enquanto a 
velocidade e o grau de inclinação aumentam gradativamente. 
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Preparo:  

 No dia do exame NÃO vir em jejum; 
 Mulheres: com sutiã ou top, tênis e calça confortável; 
 Homens: com calça confortável e tênis. 
 Trazer uma toalha de rosto. 

Contra Indicação:  

Portadores de limitações para caminhar, gravemente enfermos, com febre, algumas 

valvopatias ou com algumas alterações do ECG de repouso como os bloqueios. 

Restrições:   

 Abaixo de 16 anos. 

Medicamento:   

 Perguntar ao seu médico se é necessário suspender alguma medicação que 

está fazendo uso. 

Entrega de Resultado: 

 O resultado deste exame é liberado na hora. 

Local Realização do exame e horários: 

 Unidade MAB Centro Médico: De segunda a sexta, com horário agendado. 

 Unidade Hospital das Nações: De segunda a sexta, com horário agendado. 

8.11 Ecodoppler de Estresse 
(Código CBHPM: 40901076 / AMB: 20010150) 

Trata-se de um exame no qual é realizada uma ultrassonografia do coração em 

repouso para avaliação da contratilidade do mesmo, e a seguir, nova análise das 

imagens após a administração de uma droga chamada dobutamina que tem a 

capacidade de acelerar os batimentos cardíacos e aumentar a força da contração do 

músculo. A comparação das imagens em repouso com as obtidas após a administração 

da medicação pode fornecer informações importantes sobre a circulação das artérias 

coronárias. É um exame seguro se respeitadas suas contraindicações. 
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Preparo: 

 Vir em jejum de 6 horas e acompanhado; 

 Trazer exames cardiológicos recentes. 

Contra Indicação: 

 Hipertensão arterial descontrolada; 

 Arritmias cardíacas graves. 

Restrições:  

 Abaixo de 16 anos. 

Conduta:  

 Realizado com o paciente sob monitorização contínua de batimentos cardíacos 

e pressão arterial. 

Medicamento:  

 Perguntar ao seu médico se é necessário suspender alguma medicação que 

está fazendo uso para a realização do exame. 

Entrega de Resultado: 

 O resultado deste exame é liberado na hora. 

Local Realização do exame e horários: 

 Somente na Unidade Hospital das Nações, com horário agendado. 

8.12 Ecodopler Transesofágico 
(Código CBHPM: 40901102 / AMB: 20010214) 

É um exame de ultrassom do coração no qual as imagens são adquiridas através de 

câmara adaptada na ponta de uma sonda que é introduzida no esôfago do paciente. É 

como se fosse fazer uma endoscopia. As imagens adquirem precisão maior, pois o 

esôfago fica bem perto do coração.  

Preparo: 

 Vir em jejum 8 horas; 
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 Vir acompanhado; 

 Trazer exames cardiológicos recentes; 

 Durante os 90 minutos posteriores ao exame o paciente não deve ingerir 

qualquer tipo de alimentos sólidos ou líquidos. 

Contra Indicação: 

Pessoas com doenças no esôfago, ou que apresentam problemas para sedação. 

Restrições:  

 Abaixo de 16 anos. 

Medicamento:   

Informar o uso de medicamentos. 

Entrega de Resultado: 

 O resultado deste exame é liberado na hora. 

Local Realização do exame e horários: 

 Somente na Unidade Hospital das Nações, com horário agendado. 

8.13 Tilt Teste 

(Código CBHPM: 20102070 / AMB: 41401506) 

Também chamado de teste de inclinação é usado para pesquisar alguns refluxos que 

podem causar mal vital, hipertensão ou desmaios. O exame é simples, realizado em 

uma maca especializada, que inclina-se em alguns ângulos  que desencadeia os já 

citados refluxos; O exame é realizado na presença do médico e auxiliar de 

enfermagem. 

Preparo: 

 Vir acompanhado; 

 Jejum a partir de 6 horas; 

 Mulheres: com blusa de manga curta, sutiã, sapato e calça confortável; 

 Homens: com blusa de manga curta, sapato e calça confortável. 
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Contra Indicação:  

Gestação, obstrução (estenose) acentuada de artérias carótidas (que levam sangue 

para o cérebro) e obstruções no terço inicial das artérias coronárias. 

 

Restrições:  

 Abaixo de 16 anos 

Medicamento:  

 Perguntar ao seu médico se é necessário suspender alguma medicação que 

está fazendo uso. 

Entrega de Resultado: 

 O resultado deste exame é liberado na hora. 

Local Realização do exame e horários: 

 Somente na Unidade Hospital das Nações com horário agendado. 

 

 

 

Agradecemos a sua atenção 

 

sac@clinicacardiocare.com.br 
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