
Preencher quando não houver etiqueta

Nome:

Data Nasc.:

Exame(s):

Prontuário:

 Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para realização de 

Cintilografia do Miocárdio Associada 
ao Dipiridamol ou Dobutamina

1. Fui informado(a) pelo (a) médico (a) de que as avaliações e os exames realizados revelaram a(s) 
s e g u i n t e s ( s )  a l t e r a ç ã o ( õ e s ) ,  d i a g n ó s t i c o s  e / o u  h i p ó t e s e ( s )  d i a g n ó s t i c a ( s ) : 
_____________________________________________________________________________.

2. Foi solicitado pelo meu médico um exame denominado CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO 
ASSOCIADA AO DIPIRIDAMOL OU DOBUTAMINA, e eu irei realizá-lo numa das Unidades da 
Sociedade Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein. O objetivo deste exame é a detecção de 
alterações nos parâmetros cardiológicos e a sua duração total é variável, habitualmente em tomo de 
três horas incluindo tempo de preparo, fase de estresse farmacológico no Setor de Métodos Gráficos, 
somado ao tempo para aquisição de imagens no Setor de Medicina Nuclear.

3. Tenho conhecimento que este exame solicitado pelo meu médico é um exame individualizado e 
será executado por médico com qualificação especifica, o qual ficará ao meu lado durante a sua 
execução, inclusive na fase pós-estresse farmacológico com Dipiridamol ou Dobutamina.

4. Inicialmente, a equipe de enfermagem irá realizar punção venosa em membro superior para 
aquisição de um acesso venoso, pelo qual será infundido o Dipiridamol ou  Dobutamina, e o 
marcador radioativo para aquisição das imagens de perfusão do miocárdio antes e durante a fase de 
estresse farmacológico. Esse acesso venoso permanecerá comigo durante todo o exame, sendo 
retirado apenas ao final do mesmo.

5. A pele deverá ser preparada para receber os eletrodos. Gaze com álcool será friccionada em 
alguns locais do tórax, que serão previamente depilados caso seja necessário e em seguida será 
realizada uma esfoliação nos mesmos pontos com uma espécie de lixa fina. Esse procedimento 
poderá deixar a pele vermelha e incomodar um pouco, mas é indispensável para se obter um bom 
padrão eletrocardiográfico necessário para uma ótima interpretação médica.

6. Durante o estresse farmacológico permanecerei deitado(a) em uma maca, e ao longo do exame 
serão infundidas drogas (Dipiridamol ou Dobutamina) que irão gerar um estresse farmacológico do 
coração, em substituição ao exercício físico em esteira ou bicicleta. Estou ciente de que tais 
medicações podem induzir sensações de desconforto como mal estar geral, calor, palpitações, 
cefaleia, sensação de peso em pernas e braços e sensação de falta de ar, além de outros. Tais 
sensações são geralmente provocadas pelas medicações infundidas durando alguns minutos e 
revertidas ao final da fase de estresse. Cerca de 36% dos pacientes apresentam algum dos sintomas 
passageiros descritos.

7. Durante toda a fase de estresse farmacológico estarei acompanhado de uma técnica de 
enfermagem e um médico cardiologista do Setor de Métodos Gráficos. Ciente disso, contribuirei com 
a segurança do exame informando, imediatamente, quando apresentar qualquer um dos sintomas 
descritos anteriormente.

8. Mesmo aplicando-se todos os cuidados necessários, algumas complicações, embora raras, 
poderão ocorrer, tais como: pressão arterial muito alta ou muito baixa, alterações do ritmo cardíaco, 
que podem ser de pequena ou maior gravidade, além de outras alterações muito incomuns que 
podem necessitar de internação hospitalar. Complicações mais sérias são excepcionais e da ordem 
de 0,95 mortes para cada 10 mil exames realizados e 1,22 infartos e acidentes vasculares cerebrais 
para cada 10 mil exames realizados. Esta instituição, para realizar este procedimento, dispõe de 
estrutura e suportes necessários para o atendimento de emergência caso alguma complicação grave 
incomum aconteça. Dados disponíveis entre 1980, início do funcionamento do Setor de Medicina 
Nuclear e de Métodos Gráficos, até o final de 2017 revelam que nenhuma morte ou 
complicação grave ocorreu na Instituição com a realização desse exame.
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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 
até que o procedimento, objeto deste documento, seja iniciado.
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Assinatura:

Assinatura:

Identidade N.º:
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Hora:

Hora:

:

:

Paciente Responsável (Grau de parentesco):

Nome do 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.

A ser preenchido pelo médico

9. Após a realização do procedimento, estou ciente de que deverei adotar os seguintes cuidados: não 
me expor ao sol por 48 horas, para prevenir lesões na área da pele manipulada, tomar regularmente 
os medicamentos prescritos pelo meu médico e procurar atendimento médico caso apresente algum 
sintoma. 

10. Foi me explicado que o benefício esperado é a detecção de alterações dos parâmetros 
cardiológicos e que indiquem a necessidade de tratamento.

11. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos benefícios, sobre exames alternativos com 
os mesmos objetivos como o teste ergométrico, a tomografia computadorizada das coronárias, a 
ecocardiografia sob estresse físico ou farmacológico, a cintilografia de perfusão miocárdica com 
estresse físico, a ressonância nuclear magnética do coração, entre outros. 

12. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos benefícios, as alternativas de exames para 
os mesmos propósitos e ás possibilidades de ter os resultados esperados. 

13. Também recebi todas as explicações quanto a quaisquer problemas potenciais que possam 
ocorrer após o exame e aos riscos que existem em não realizar o procedimento.


