
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para Biópsia 

Endomiocárdica
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 e autorizo a realização do procedimento 
de Biópsia Endomiocárdica.

3. Recebi a informação a respeito do seguinte procedimento: 
BIÓPSIA ENDOMIOCÁRDICA: É um procedimento invasivo, que obtém pequenas quantidades de tecido do músculo do 
coração. Este exame é realizado com o uso de anestesia, que pode ser somente local (o paciente permanece desperto) ou 
através de sedação, analgesia ou até anestesia geral, de acordo com a necessidade clínica. O ritmo cardíaco é monitorado 
em todo o procedimento. Após a punção de uma veia (femoral [virilha] ou jugular [pescoço]), com utilização de equipamentos 
que emitem raios-X, um cateter é inserido e guiado até o coração. A pinça de biópsia (ou biótomo) é então utilizada para 
a retirada dos pequenos pedaços de músculo cardíaco. Nestes casos, o raio-X é utilizado somente para guiar o médico 
durante o procedimento. Ao final do procedimento, os cateteres são retirados e faz-se a compressão manual do local da 
punção. Em geral, o paciente permanece em observação após o procedimento por algumas horas (cerca de 4 horas), sendo 
liberado de nosso setor a seguir.(1-3)

4. Os potenciais benefícios desse procedimento são: a avaliação e controle preciso do processo de rejeição cardíaca após 
o transplante, possibilitando que a equipe médica conduza o tratamento com mais segurança e efetividade. Não existem 
alternativas ao procedimento proposto. A não realização do procedimento implica em não se identificar precocemente a 
rejeição cardíaca, impossibilitando a equipe médica de instituir o tratamento mais adequado e efetivo para a rejeição cardíaca.

5. Estou ciente de que a dor pode ocorrer após o procedimento realizado e que as medidas para seu controle estarão 
disponíveis sempre que necessário. Compreendi a importância de comunicar à equipe assistencial a ocorrência de dor.

6. Os possíveis riscos associados a este procedimento foram-me esclarecidos e são os seguintes:(4-9)

A estrutura hospitalar do serviço de Cardiologia Intervencionista (equipe multiprofissional) está capacitada para atender a 
qualquer tipo de complicação.

7. Complicações graves são raras, mas podem levar a hospitalização prolongada, necessidade de repetição da cirurgia ou 
muito raramente levar a óbito. Mundialmente as taxas de óbito ficam em aproximadamente 0,05%(4-9)

8. Autorizo qualquer outro procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia, incluindo transfusão de sangue 
e hemocomponentes, em situações imprevistas que possam ocorrer e necessitem de cuidados diferentes 
daqueles inicialmente propostos. *TE*

TE

Incidência Mundial
BIÓPSIA ENDOMIOCÁRDICA
• Óbito 0,05%
• Perfuração cardíaca 0,7%
• Perfuração cardíaca com tamponamento 0,3%
• Insuficiência tricúspide 1,1%
• Distúrbios do sistema de condução cardíaco 0,1%
• Taquicardia supraventricular 0,1%
• Fístula em artéria coronária 2,8%
• Hematoma local 0,2%



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 até que o procedimento, objeto deste documento, seja iniciado.
 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): ___________________________________________

Nome: _______________________________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________   Identidade N.º: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

Deve ser preenchido pelo médico

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.

Nome: _______________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________________________   CRM: _________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

Referências:
1. Baim D, Grossman W. Grossman’s Cardiac Catheterization, Angiography and Intervention. 6a ed.philadelphia Lippincott Willians & Wilkins;2000. Capítulo 
4, Endomyocardial Biopsy; p.576-601.
2. Thiene G, Bruneval P, Veinot J, Leone O. Diagnostic use of the endomyocardial biopsy: a consensus statement. Virchows Arch. 2013;463(1):1-5. 
3. Nishikawa T, Sekiguchi M, Ishibashi-Ueda H. More than 50 Years after Konno’s Development of the Endomyocardial Biopsy. Int Heart J. 2017;58(6):840-6. 
4. Han J, Park Y, Lee H, Kang H, Kim H, Yang D, et al. Complications of 2-D echocardiography guided transfemoral right ventricular endomyocardial biopsy. 
J Korean Med Sci. 2006;21(6):989-94.
5. Amitai ME, Schnittger I, Popp RL, Chow J, Brown P, Liang DH.Comparison of three-dimensional echocardiography to two-dimensional echocardiography 
and fluoroscopy for monitoring of endomyocardial biopsy. Am J Cardiol. 2007;99(6):864-6.
6. Platts D, Brown M, Javorsky G, West C, Kelly N, Burstow D. Comparison of fluoroscopic versus real-time three-dimensional transthoracic echocardiographic 
guidance of endomyocardial biopsies. Eur J Echocardiogr; 2010;11(7):637-43.
7. Fowles RE, Mason JW. Endomyocardial biopsy. Ann Intern Med. 1982;97(6):885-94 
8. Saraiva F, Matos V, Gonçalves L, Antunes M, Providência LA. Complications of endomyocardial biopsy in heart transplant patients: A retrospective study 
of 2117 consecutive procedures. Transplant Proc. 2011;43(5):1908-12.
9. Chimenti C, Frustaci A. Contribution and risks of left ventricular endomyocardial biopsy in patients with cardiomyopathies: a retrospective study over a 
28-year period. Circulation. 2013;128(14):1531-41.

9. Autorizo que qualquer órgão ou tecido removido cirurgicamente seja encaminhado para exames complementares, desde 
que necessário para o esclarecimento diagnóstico ou tratamento.

10. O resultado da análise patológica de biópsia endomiocárdica depende da presença de células viáveis no material 
coletado. Em alguns casos raros pode haver necessidade de um novo procedimento de biópsia. Este novo procedimento 
poderá ter custos adicionais.

11. Esta autorização é dada ao(à) meu 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.

12. Tive a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas relativas ao procedimento e/ou tratamento, após ter lido e 
compreendido todas as informações deste documento antes de sua assinatura.

Deve ser preenchido pelo acompanhante

Eu,___________________________________________________ Identidade N.º ____________________

Responsabilizo-me por acompanhar o paciente acima após o procedimento ambulatorial realizado no 
Hospital Israelita Albert Einstein, até sua residência.

Assinatura: _________________________________ São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____


