
Hemodinânica 
 

O que é o serviço de hemodinâmica 

 
 

Atua nas áreas da Cardiologia, Vascular e Neurologia – fazendo 
exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos, utilizando 
cateteres, com um mínimo de processo invasivo. 

 
 

A hemodinâmica inicialmente era utilizada apenas pela cardiologia. Com o passar do 
tempo, a técnica foi sendo aprimorada, ganhou força e se desenvolveu para vários 
segmentos da medicina, a exemplo da neurologia. 

 

 

Os exames são realizados através de pequenos cateteres, 
inseridos pela punção de uma artéria. Atualmente a via mais 
utilizada é a femoral, devido ao avantajado calibre, para a 
introdução do cateter. [A artéria pode ser a radial (punho), 
braquial (cotovelo) ou femoral (virilha)] 
 

 

A rápida recuperação e o retorno precoce às atividades são alguns dos benefícios 
oferecidos ao paciente. 
 

O serviço de hemodinâmica implantando pode ser 
resumido em duas palavras segurança e precisão, é o 
que resume o revolucionário equipamento da Siemens 
(um Artis Zee) adquirido pela Hemodin. Possui uma 
tecnologia robótica de alta precisão, excelência em 3D 
e como destaque a utilização de menores doses de 
contraste e radiação para a captura de imagens. 

 
 

A Hemodin sai na frente implantando o conceito de flexibilidade da equipe médica, o 
que possibilita a diversas equipes fazer uso do equipamento e do espaço para o 
atendimento dos pacientes. 
 

Ao Falar da Hemodin, é importante olhar isso a partir de quatro pilares:  

 

 

 

Hospital São Francisco de Assis: É hora de comemorar mais 
este passo, a subida deste novo degrau – até porque o passo 
é largo e o degrau alto. Materializa-se agora uma vontade, a 
vontade de atender a comunidade sempre com a oferta de 
serviços de referência. A implantação desta hemodinâmica 
demonstra que ontem pensamos, hoje agimos e amanha, 
novamente, estaremos empenhados em fazer tudo por uma 
vida.  

http://manuelgpereira.blogspot.com.br/2011/03/hemodin.html
http://hemodin.com/destaques.php
http://farm6.static.flickr.com/5310/5558549228_f25342401d_m.jpg


 
Comunidade Médica: São anos de pesquisa, ansiedades, empenho, noites mal 
dormidas e tantas outras coisas muito comuns para quem busca o novo, para quem 
procura mudar a realidade que nos cerca, para quem pensa e age ajudando o próximo, 
procurando melhorar seu dia a dia. Este é o momento em que sonhos acontecem e 
revelam que valeu a pena cada momento. Os conhecimentos adquiridos foram 
organizados e agora colocados a disposição. A vocês nosso reconhecimento pelo 
avanço e nossa gratidão pela criação. 

   

      

 

Sociedade: O futuro, do qual tanto falamos, 
tornou-se presente, é preciso falar à 
comunidade de Jacareí e região, que este novo 
serviço está a sua disposição. Um serviço no 
padrão dos melhores centros médicos 
nacionais e internacionais. Aqui está o que há 
de mais moderno, seja em termos de 
equipamentos ou do treinamento da equipe 
que atuará fazendo os diagnóticos e realizando 
as terapias. 

 
Hemodin: Nos cabe agradecer, a todos – a cada um, pelo empenho pessoal que 
permitiu criar este momento. A Hemodinâmica está ai, pronta e acabada, agora 
podemos nos dedicar ao atendimento dos pacientes. Muito Obrigado, de coração, pela 
oportunidade de criar este centro - que certamente será referência de atuação. 
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