
Preencher quando não houver etiqueta

Nome:

Data Nasc.:

Exame(s):

Prontuário:

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para Ecocardiograma 

Sob Estresse Farmacológico

1. Fui informado(a) pelo (a) médico (a) de que as avaliações e os exames realizados revelaram 
a(s) seguintes(s) alteração(ões), diagnósticos e/ou hipótese(s) diagnóstica(s): 
___________________________________________________________________________.

2. A equipe médica explicou-me a proposta do procedimento diagnóstico de ECOCARDIOGRAMA 
SOB ESTRESSE FARMACOLÓGICO COM DOBUTAMINA OU DIPIRIDAMOL. 

3. O ecocardiograma sob estresse farmacológico é o ultrassom do coração associado ao uso de 
medicamentos (dobutamina ou dipiridamol, associado ou não à atropina) que possibilitam 
visualizar a contração do coração em repouso e em esforço máximo, semelhante ao atingido 
durante o exame de esforço físico realizado em esteira ou bicicleta ergométrica. O paciente recebe 
os medicamentos por via endovenosa e em doses crescentes – chamadas “estágios do exame”. 
Cada estágio tem a duração aproximada de 3 minutos. Durante a realização do exame, são 
verificadas continuamente a pressão arterial, a frequência e o ritmo cardíaco, além dos níveis de 
oxigênio no sangue; também são realizados eletrocardiogramas em cada estágio. Em casos 
específicos, também é possível verificar a funcionalidade das valvas cardíacas. O tempo médio do 
procedimento é de aproximadamente 50 minutos. O paciente permanece em repouso durante 30 
minutos após o término do exame. Após 60 minutos, pode retornar à sua rotina, sem restrição de 
dieta. Como método alternativo, pode-se realizar o ecocardiograma sob estresse físico e, 
especificamente para avaliação funcional de isquemia miocárdica, pode-se realizar desde o teste 
ergométrico convencional (ECG de esforço) até a cintilografia miocárdica (com uso de 
radioisótopos), com a fase de estresse também realizada por meio de fármacos ou exercício.  

4. Estou ciente de que pode ocorrer dor no peito durante ou após o procedimento realizado e que 
as medidas para seu controle estarão disponíveis sempre que necessário. Por isto é necessário 
avisar à equipe cada sintoma que ocorra durante o exame. 

5. Estou ciente de que no procedimento diagnóstico proposto podem ocorrer as seguintes 
complicações:

• Comuns: dor no peito leve (de fraca intensidade), falta de ar, desconforto muscular. 
• Raras (menos de 1%): arritmias, geralmente reversíveis com interrupção do exame, mas em 
alguns casos podem necessitar de reversão farmacológica e/ou elétrica; dor no peito mais 
intensa, hipertensão ou hipotensão arterial; óbito (menos que 0,01% [1/10.000]), em geral 
relacionado à doença em investigação. 

• Efeitos colaterais da dobutamina: dor de cabeça, náuseas, vômitos, agitação, cãibras ou 
fraqueza muscular, dor no peito, falta de ar, tonturas, palpitações e erupção cutânea.

• Efeitos colaterais do dipiridamol: dor de cabeça, flushing (sensação de "calorão na cabeça"), 
dor torácica, tonturas e queda da pressão arterial. 

• Efeitos colaterais da atropina: retenção urinária.
 
6. Foi me explicado que os benefícios esperados após a realização deste procedimento exame 
são: detecção de isquemia (obstrução) coronariana (risco de infarto), maior auxílio no diagnóstico, 
bem como tratamento mais adequado e eficiente. 

7. Estou ciente de que, durante o procedimento, poderá(ão) apresentar-se outra(s) situação(ões) 
ainda não diagnosticada(s) anteriormente assim como também poderá(ão) ocorrer situação(ões) 
imprevisível(eis). 

8. 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. 

/ /



Referência Bibliográfica:
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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.

Nome:

Assinatura:

Assinatura:

Identidade N.º:

CRM:

São Paulo

São Paulo

/

/

/

/

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


