
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: _____________________________ Leito: _____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para Realização do 
Exame de Eletroneuromiografia

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. Fui informado (a) pela equipe médica que realizarei o exame ______________________________     
____________________, que consiste no estudo da atividade elétrica dos nervos através de estímulos 
elétricos com eletrodos de superfície e da avaliação dos músculos obtida com eletrodo de agulha, para 
avaliar a função do sistema nervoso periférico, ou seja, comprometimento do neurônio motor, das raízes 
e nervos motores e da própria fibra muscular.

3. Estou ciente de que durante a realização do exame posso ter desconforto local pelo estimulo elétrico 
na primeira parte do procedimento e na segunda parte através da aplicação de eletrodo de agulha 
intramuscular. Dor e formação de hematoma no local do procedimento podem ocorrer após o exame e fui 
orientada em relação às medidas de controle.

4. Tenho conhecimento que esse exame solicitado pelo meu médico é um exame que será executado por 
um médico com qualificação especifica e recebi todas as explicações quanto aos benefícios do exame, de 
confirmar ou descartar moléstias do sistema nervoso periférico e que a não realização implicará na falta 
de elucidação diagnóstica e os possíveis transtornos em não realizar o procedimento já que não existe 
outra alternativa de exame.

5.  Os possíveis riscos e restrições associados a este procedimento foram-me esclarecidos e são os 
seguintes:

• portadores – marcapasso / ressincronizador / cardioversor desfibrilador Implantável poderão ter os 
estímulos elétricos dos dispositivos alterados nos exames de membros superiores e face, portanto 
será necessária a avaliação do arritmologista pré e pós-exame.

• pacientes com distúrbio de coagulação sanguínea, ou em uso de anticoagulante deverão entrar em 
contato com o médico solicitante para verificar a possibilidade da realização do exame e de suspender 
o anticoagulante para realizar todas as fases do procedimento. Caso não seja possível suspender a 
medicação será realizado somente o estudo de neurocondução, sem a realização de eletromiografia 
com agulha.

• Pacientes com história de cirugia prévia, com esvaziamento ganglionar / linfonodos: o exame não é 
realizado no membro operado.

6. Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor mencionado e compreendido a natureza e o objetivo desse 
exame, autorizo a realização do exame e concordo em assinar o termo de ciência e consentimento.  

7. 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. *TE*

TE



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.

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 do médico: ___________________________________________________________________

Assinatura: _____________________________________________   CRM: ______________________

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

Referência bibliográfica:  
1.Carneiro F°A, Carneiro AP, Vaz CJN, Cruz MW, Coelho R, Scola RH/ Sociedade brasileira de Medicina Física e Reabilitação / Sociedade 
Brasileira De Neurofisiologia Clínica – Projeto Diretrizes – Eletroneuromiografia e Potenciais Evocados, 2008. 

 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): ______________________________________

Nome: ___________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________   Identidade N.º: ___________________

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


