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1. Fui informado(a) pela equipe médica de que as avaliações e os exames realizados revelaram a(s) seguinte(s) alteração(ões), diagnósticos 

e/ou hipótese(s) diagnósticas:_______________________________________________________________________________________ .

2. A equipe médica explicou-me a proposta do procedimento a que serei submetido, a realização de _______________________________ 

como forma de tratamento do _____________________________________. O procedimento planejado foi a mim explicado pela equipe 

médica. Como consequência deste procedimento tem-se: _______________________________________.

3. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos benefícios, aos tratamentos alternativos e às possibilidades de ter os resultados 

esperados. Também recebi todas as explicações quanto a quaisquer problemas potenciais que possam ocorrer durante a recuperação e aos 

riscos que existem em não realizar o procedimento.

14. Estou ciente de que o procedimento tem os seguintes riscos potenciais :

Ÿ As complicações cirúrgicas ocorrem em até 10% dos transplantes e podem precisar de nova cirurgia.
Ÿ A rejeição aguda pode ocorrer em até 80% dos casos. A rejeição pode ser mínima, leve, moderada ou grave e requer tratamento de três a 

cinco dias conforme sua gravidade. Na maioria das vezes, as rejeições são tratáveis e os órgãos voltam a funcionar normalmente.
Ÿ As complicações infecciosas ocorrem na maioria dos pacientes transplantados, podendo acontecer enquanto eu estiver internado 

(infecção da ferida operatória, infecção pulmonar, infecção urinária) ou quando eu já tiver recebido alta hospitalar.
Ÿ Em raros casos, o paciente pode apresentar falência do enxerto (coração) de forma aguda ou não, sendo necessário se realistar na fila de 

transplante em caráter de priorização como única opção terapêutica.
Ÿ As complicações cardiovasculares ocorrem com mais frequência do que na população geral e incluem infarto agudo do miocárdio, 

acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico e doença vascular periférica.
Ÿ As chances de apresentar algum tipo de câncer em longo prazo são também maiores do que na população geral, sendo os mais 

frequentes o câncer de pele em até 53% e os linfomas em até 5% do total de tumores.
Ÿ Em relação à gravidez após o transplante de coração, estou ciente que é uma gravidez de alto risco pela chance de ter infecção urinária, 

em até 40% pielonefrite, hipertensão arterial, em até 30% pré-eclampsia, proteinúria (maioria dos casos) e rejeição em até 14,5%, além de 

poder ter um parto prematuro em até 50% e a criança nascer com baixo peso em até 54%.

Outros fatores podem afetar o funcionamento do coração transplantado em longo prazo, como rejeição crônica e infartos do miocárdio.

25. Imunossupressão  :

Ÿ Deverei usar os imunossupressores conforme orientação médica e qualquer medicação prescrita por outro médico deverá ser 

comunicada a equipe transplantadora.
Ÿ Os imunossupressores têm vários efeitos colaterais, como hipertensão arterial em até 80%, diabetes em até 18%, aumento do colesterol e 

triglicerídeos em até 60%, aumento de peso em até 40% e deverei seguir as orientações médicas para controle destas alterações.
Ÿ O uso do Micofenolato Sódico em mulheres está associado à malformação fetal, existindo poucos dados sobre o uso da medicação em 

homens. O sirolimus deve ser evitado na gestação.

6. Deverei usar os imunossupressores conforme orientação médica e qualquer medicação prescrita por outro médico deverá ser comunicada a 

equipe transplantadora.

7. Sobrevida: Mesmo usando os imunossupressores de forma adequada, a sobrevida média pós transplante cardíaco é de até 90% no 1° ano, 

83% aos três anos e 76% aos cinco anos (dados internacionais). De 74% no 1° ano, 67% aos três anos e 64% aos cinco anos (dados do Brasil - 
3ABTO). E de 89% no 1° ano, 84% aos três anos e 77% aos cinco anos (dados do programa do Hospital Israelita Albert Einstein). 

8. Riscos Psicossociais:
Ÿ Ao longo de todo o processo de tratamento você será acompanhado também pelo Serviço Social, que tem por objetivo conhecer seu perfil 

socioeconômico e identificar questões de cunho social que possam impactar no tratamento pré e pós-transplante, não por um viés 

restritivo e discriminatório, mas inclusivo no processo do seu autocuidado;
Ÿ Caso seja de outro Município / Estado, durante o tratamento seu médico poderá solicitar sua permanência e de seu 

acompanhante em São Paulo por um período indeterminado. É importante buscar suporte de conhecidos para sua 

hospedagem e, caso não disponha deste recurso, o Serviço Social poderá auxiliá-lo na busca por outras formas de 

hospedagem;
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Ÿ Em todo o período de tratamento, é necessário ter uma referência de cuidados (acompanhante) que poderá ser substituído a qualquer 

momento, o qual receberá as orientações pertinentes ao tratamento/cuidado, bem como ao acesso aos recursos socioassistenciais 

disponíveis;
Ÿ Em consideração ao período de tratamento, bem como, sua frequência dos atendimentos médicos e a necessidade de retornos 

ambulatoriais, em alguns casos se faz necessário o afastamento das atividades laborais por período prolongado, conforme orientação e 

solicitação médica;
Ÿ O paciente/família será responsável por estabelecer e manter vínculo com TFDs (tratamento fora de domicílio – quando aplicado), 

farmácias de medicamentos de alto custo, bem como demais serviços inerentes ao processo/ período de tratamento, contando com o 

suporte do Serviço Social quando necessário;
Ÿ Os pacientes vinculados a algum projeto, só terão contemplados os atendimentos conforme orientação da equipe médica.
Ÿ Pode haver relutância de deixar a situação de dependência psicossocial (“deixar de ser doente”).
Ÿ Pode haver preocupação sobre a reintegração no mercado de trabalho.
Ÿ Ansiedade e depressão podem exacerbar com o uso de imunossupressores.
Ÿ Medicamentos podem alterar a imagem do corpo: hirsutismo (crescimento de pêlos), estrias, obesidade. Estes efeitos dos medicamentos 

podem afetar a aderência ao tratamento.
Ÿ Alguns benefícios sociais e financeiros são alterados após o transplante. Podem ocorrer mudanças na cobertura pelos planos e seguros 

de saúde.
Ÿ Novas redes sociais são criadas e antigas perdidas.
Ÿ Pode haver medo de rejeição e “perda” do órgão.
Ÿ Pode haver estresse pós-transplante.
Ÿ Pode haver mudança do comportamento sexual. Separação e divórcio.
Ÿ Pode haver sentimento de culpa por ter recebido órgão de outra pessoa.

9. Autorizo a equipe médica responsável pelo meu transplante a indicar a transfusão de sangue ou de seus componentes, que receberei no caso 

de risco iminente de morte, mediante a avaliação clínica e parâmetros transfusionais. Tendo sido esclarecido sobre seus riscos e benefícios.

10. A biópsia do coração é necessária, em períodos determinados, no 1° ano pós- transplante, e sempre que houver suspeita de rejeição. A 

biópsia cardíaca é realizada por punção femoral (na virilha) ou jugular (pescoço), com sedação.

11. Após a alta hospitalar, as complicações infecciosas decorrem principalmente do uso dos imunossupressores e inclui infecção urinária, 

infecção respiratória, infecção por citomegalovírus, tuberculose e infecção por fungos. Em alguns  casos, será necessária nova internação 

hospitalar para receber medicação endovenosa ou investigação diagnóstica.

12. Em qualquer momento posso solicitar minha transferência para outro serviço de transplante e terei disponível a cópia do meu prontuário.

13. As medicações não podem ser substituídas nem alteradas sem a orientação de um médico da equipe de transplante. O uso irregular ou a 

interrupção dessas medicações pode provocar rejeição, mesmo após muitos anos da realização do transplante.

14. Deverei comparecer às consultas ambulatoriais regularmente conforme orientação médica.

15. Declaro ter sido informado (a) claramente sobre todas as indicações, contraindicações, principais efeitos colaterais e riscos relacionados ao 

transplante e suas complicações.

16. Declaro estar ciente que as informações constantes a seguir não esgotam os riscos inerentes à intervenção cirúrgica, visto que, alguns riscos 

decorrem das minhas reações orgânicas.

17. Autorizo qualquer outro procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia, incluindo transfusão de sangue e hemocomponentes em situações 

imprevistas que possam ocorrer e que necessitem de cuidados diferentes daqueles inicialmente propostos.

18. Autorizo que qualquer órgão ou tecido removido cirurgicamente seja encaminhado para exames complementares, desde que necessário 

para o esclarecimento diagnóstico ou tratamento.

19. Esta autorização é dada ao (à) médico (a)____________________________________________________________________________ 

bem como ao(s) seu(s) assistente(s) e/ou outro(s) profissional (is) por ele selecionado(s) a intervir no(s) procedimento(s) e de acordo com o seu 

julgamento profissional, quanto à necessidade de coparticipação.
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Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com os itens acima referidos e que, apesar de ter entendido as explicações que 
me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas as dúvidas e estando plenamente satisfeito (a) com as informações recebidas, 
RESERVO-ME o direito de revogar este consentimento antes que o procedimento, objeto deste documento, se realize.

Nome:

Assinatura: Identidade N.º:

São Paulo / / Hora: :

Nome do médico:

Assinatura:

Expliquei todo o procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia a que o paciente acima referido está sujeito, ao próprio paciente e/ou seu 
responsável, sobre os benefícios, riscos e alternativas, tendo respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo com o meu 
entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em condições de compreender o que lhes foi informado.

CRM:

Deve ser preenchido pelo médico

São Paulo / / Hora: :

Testemunhas

Nome:

Assinatura: Identidade N.º:

Nome:

Assinatura: Identidade N.º:

Durante seu acompanhamento ambulatorial e durante internações são registrados dados e resultados de exames em seu prontuário 
médico. Esses dados são importantes tanto para seu acompanhamento, quanto para eventuais analises científicas que poderão mudar 
futuramente a condução de casos como o seu. Para que se possa utilizar esses dados armazenados em seu prontuário, bem como os 
resultados de exames já realizados o senhor(a) deve manifestar seu livre consentimento para participar. Declaro o meu consentimento 
para utilização dos meus dados armazenados em meu prontuário, bem como dos meus resultados de exames.

f Paciente     f Responsável (Grau de Parentesco):

f Paciente     f Responsável (Grau de Parentesco):

Análises Científicas

Nome:

Assinatura: Identidade N.º:

São Paulo / / Hora: :

Observação: no caso de não aceite, escrever “não aceito” no campo da assinatura.

Havendo aceite em participar, declaro as seguintes opções pessoais complementares:
f  NÃO desejo ser consultado a cada novo projeto científico que faça uso de meus dados.
f  Desejo ser consultado a cada novo projeto científico que faça uso de meus dados.
f NÃO desejo ser informado caso alterações biológicas conhecidas associadas a um risco aumentado de desenvolvimento de 

doenças  sejam encontradas em meus dados.
f Desejo ser informado caso alterações biológicas conhecidas associadas a um risco aumentado de desenvolvimento de doenças 

sejam encontradas em meus dados.
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