
Preencher quando não houver etiqueta

Nome:

Data Nasc.:

Exame(s):

Prontuário:

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para Ecocardiograma 

Transesofágico

1. Fui informado(a) pelo(a) médico(a) de que as avaliações e os exames realizados revelaram a(s) 
seguin tes(s)  a l teração(ões) ,  d iagnóst ico(s)  e /ou h ipótese(s)  d iagnóst ica(s) : 
___________________________________________________________________________.

2. O ecocardiograma transesofágico é um exame realizado via introdução de sonda de ultrassom 
no esôfago (canal da alimentação), que melhora a visualização do coração e define com mais 
precisão alguns diagnósticos. É complementar ao ecocardiograma transtorácico, indicado quando 
este é limitado ou incapaz em fornecer o diagnóstico. Em alguns casos, outros exames como 
tomografia e ressonância cardíaca poderão fornecer parcial ou totalmente estas informações. 

Para conforto do paciente, o exame é realizado com anestesia local da garganta, 
preferencialmente seguida de sedação leve a moderada, feita por injeção de medicamento por via 
endovenosa, suficiente para causar sonolência durante o tempo do procedimento. Em situações 
especiais, esta sedação poderá ser realizada por médico anestesiologista. O tempo médio do 
procedimento é de 50 minutos. Durante o exame é feito o controle das freqüências cardíaca e 
respiratória e da saturação de oxigênio. Caso o paciente receba sedação, será liberado somente 
após acordar. Na primeira hora após a sedação, pode haver algum grau de sonolência ou tontura. 

Como pode persistir algum efeito sedativo por 12-24 horas, o paciente deverá evitar atividades que 
requeiram atenção, como dirigir veículos ou manusear máquinas, até 24h após o exame. 

3. Estou ciente de que pode ocorrer dor na garganta durante ou após o procedimento realizado e 
que as medidas para seu controle estarão disponíveis. Compreendi a importância de comunicar 
imediatamente à equipe assistencial a ocorrência da dor.

4. Estou ciente de que no procedimento diagnóstico proposto podem ocorrer as seguintes 
complicações: comuns: desconforto, náuseas, dor de garganta; raras (menos de 1%): palpitações, 
diminuição da frequência respiratória, lesão de esôfago (0,01%) e óbito (menor que 0,01%).  

5. Foi-me explicado que os benefícios esperados após a realização deste exame são: melhor 
visualização do coração e, assim, novo ou melhor diagnóstico, bem como tratamento mais 
adequado e eficiente.

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

7. 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:
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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


