
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido para Estudo 

Eletrofisiológico e Ablação por Cateter

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 o estudo eletrofisiológico e ablação por 
cateter. 

3. Recebi a informação a respeito do seguinte procedimento:
ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO E ABLAÇÃO POR CATETER: O estudo eletrofisiológico consiste na avaliação do sistema elétrico 
do coração e focos de arritmia. Isso é feito através da introdução de cateteres no coração pelas veias da virilha e / ou pescoço. Uma 
vez diagnosticado o tipo de arritmia, realiza-se o tratamento específico dessa arritmia através da ablação, que é a cauterização do foco 
da arritmia usando calor (radiofrequência) ou frio (crioablação). Algumas arritmias requerem a punção transeptal, técnica na qual se faz 
um pequeno furo na parede do interior do coração para se atingir o lado esquerdo do coração. Mais raramente, pode ser necessário 
realizar a punção epicárdica, na qual se faz punção abaixo do esterno (osso do tórax) para acesso ao lado de fora do coração. O 
procedimento planejado foi a mim explicado pelo meu médico. Como consequência desta operação, ocorre a destruição das pequenas 
áreas do músculo do coração responsáveis pela arritmia. Com isso, é possível controlar e, muitas vezes curar, arritmias da parte de cima 
(supraventriculares) ou de baixo (ventriculares) do coração. 

4. O potencial benefício do estudo eletrofisiológico e ablação por cateter é a avaliação precisa do mecanismo responsável pela arritmia 
cardíaca possibilitando que a equipe médica conduza o tratamento com mais segurança e efetividade. Em muitos casos, pode-se obter 
cura através da cauterização do foco da arritmia. Como alternativas para realização deste procedimento têm: (a) os medicamentos 
antiarrítmicos (remédios para tentar interromper arritmias), e (b) deixar o paciente com a arritmia usando remédios para manter a 
frequência cardíaca controlada. A não realização do procedimento implica em não se identificar e tratar o mecanismo da arritmia e dessa 
forma a equipe médica não consegue instituir o tratamento mais adequado e efetivo para a arritmia cardíaca.

5. Estou ciente 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:(1-4)

• Durante a cauterização de focos de arritmia próximos ao sistema elétrico normal do coração (nódulo atrioventricular, feixe de His), 
pode ocorrer interrupção na passagem dos estímulos elétricos dentro do coração (bloqueios atrioventriculares) fazendo com os 
batimentos do coração fiquem mais lentos (0,1%). A correção desse problema requer implante de marca-passo definitivo.(1)

• Sangramento nos locais de acesso venoso e arterial (hematomas) que, muito raramente, podem necessitar transfusão de sangue 
(0,5%).(2)

• Formação de coágulo nas veias das pernas (trombose venosa profunda) levando a dor e inchaço (0,1%). Em alguns desses casos, 
parte do coágulo pode se desprender e entupir os vasos sanguíneos dos pulmões (embolia pulmonar).(1,2)

• Formação de coágulo na artéria da perna interrompendo o fluxo de sangue (oclusão arterial), requerendo pronta desobstrução 
através de cateterismo ou cirurgia na perna (0,1%).

• Pode haver comunicação entre a veia e a artéria da perna manipuladas no procedimento (fístula artério-venosa) requerendo 
tratamento cirúrgico para correção (0,1%).(1-2)

• Quando se utiliza as veias do pescoço, pode ocorrer colapso de algumas partes do pulmão (pneumotórax), eventualmente associado 
a sangramento (hemotórax) requerendo drenagem através da colocação de tubo no tórax (0,1%).(2)

• Durante a passagem dos cateteres até o coração e também na cauterização de focos de arritmia, podem ocorrer lesões em vasos 
sanguíneos importantes (veias cavas, artéria aorta, artérias coronárias) - provocando sangramentos graves para o tórax, abdome, 
pelve e infarto do miocárdio - e das válvulas do coração (mitral, aórtica), necessitando de correção imediata através de cateterismo 
ou cirurgia cardíaca (0,1%).(1)

• Vazamento de sangue para a bolsa que envolve o coração (tamponamento cardíaco), requerendo esvaziamento através de punção 
e, mais raramente, cirurgia com abertura do tórax (0,7%).(1)

• Por vezes, pode ocorrer inflamação e / ou infecção da bolsa que envolve o coração (pericardite) necessitando tratamento com anti-
inflamatórios, antibióticos e, por vezes, cirurgia cardíaca (1,3%).(2)

• Formação de coágulos no coração que podem se desprender e interromper o fluxo de sangue para o cérebro, resultando em 
derrame (acidente vascular cerebral). Na maioria das ocasiões, essa complicação é reversível (0,2%-0,6%).(1,2)

• Esses coágulos formados no coração igualmente podem obstruir o fluxo sanguíneo dos braços, pernas ou barriga (embolia periférica) 
requerendo desobstrução através de cateterismo (0,1%).(1)

• Pode ocorrer paralisia do músculo da respiração (diafragma) que, na maioria das vezes, é reversível com fisioterapia 
(0,05%).(2)

• Muito raramente pode ocorrer lesão do esôfago (tubo que leva o alimento da boca ao estômago). Essa lesão pode *TE*
TE



atingir o coração (fístula átrio-esofágica) requerendo cirurgia de emergência. Essa complicação geralmente acontece entre 2 a 4 
semanas após o procedimento (0,1%).(3) 

• Raramente a ablação de certos focos de arritmia pode gerar o estreitamento de veias do coração (estenose de veias pulmonares e 
cavas), prejudicando a passagem do sangue, por vezes levando a inchaço no rosto, falta de ar e tosse com catarro sanguinolento. 
Esse problema requer tratamento através de cateterismo cardíaco (0,5%).(1)

• Infecções secundárias ao procedimento são muito raras, mas eventualmente podem acontecer requerendo tratamento com 
antibióticos por tempo prolongado (0,4%).(2)

• Durante os estudos eletrofisiológicos, mesmo naqueles em que não se fará tratamento com ablação, podem ocorrer arritmias graves 
(taquicardia e fibrilação ventricular) levando à parada cardíaca. Em casos muito raros, a parada cardíaca pode ser irreversível 
(0,1%).(4)

• Nos estudos eletrofisiológicos, muitas vezes é necessário empregar choques elétricos no tórax para reversão de algumas arritmias 
(cardioversão elétrica). Apesar de todos os cuidados, o local do choque pode ficar dolorido por alguns dias e, raramente, pode 
ocorrer vômito durante a aplicação do choque. Se o conteúdo do vômito se deslocar para os pulmões, pode se desenvolver 
pneumonia requerendo uso de antibióticos (pneumonia aspirativa) (0,2%).(2)

• O desencadeamento de certas arritmias durante o estudo eletrofisiológico pode prejudicar o funcionamento do coração resultando 
em acúmulo de água no pulmão (edema pulmonar), cujo tratamento é feito com remédios pela veia. O edema pulmonar também 
pode ocorrer secundariamente à inflamação gerada pelas lesões de ablação no músculo cardíaco (0,1%).(1)

7. Complicações graves são muito 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 torno de 0,1% a 0,6%para estudos eletrofisiológicos com ablação, 
ocorrendo principalmente em procedimentos mais complexos, como ablação de fibrilação atrial e arritmias ventriculares em pacientes 
com coração doente e / ou outras doenças concomitantes, como dos pulmões, rins, vasos sanguíneos, etc.(1,2,5)

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

9. 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.

10. 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.

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: _____:_____
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