
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para 

Exames de Medicina Nuclear em 
Gestantes

1. Fui informada 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 me explicou o procedimento a que serei submetida, bem como o protocolo de 
realização: _______________________________________________________________________.

3. O procedimento será realizado pela equipe de Medicina Nuclear, sob responsabilidade do Dr(a).: 
________________________________________________________ - CRM: _________________. 
Caso necessário, outras equipes médicas podem ser envolvidas.

4. Usualmente, exames ou procedimentos que envolvam radiação ionizante devem ser evitados 
durante a gestação. Essa conduta se justifica pelos possíveis efeitos deletérios da radiação para o 
feto (possibilidade de induzir mutações, carcinogênese ou toxicidade direta a órgãos e sistemas). 
Considerando que, de forma geral, a sensibilidade dos tecidos à radiação é proporcional à taxa de 
proliferação celular, o período gestacional (em especial os dois primeiros trimestres), caracterizado 
pelo rápido desenvolvimento dos tecidos, é crítico em termos de exposição à radiação. Entretanto, 
os riscos para o feto dependem sobretudo da dose de radiação absorvida, sendo que para 
as doses habitualmente decorrentes de procedimentos diagnósticos não existem evidências 
de qualquer efeito significativo. Para exames realizados com tecnécio-99m (99mTc), o material 
utilizado com maior frequência nas cintilografias, a dose fetal é sempre menor que 10 mGy (os 
efeitos deletérios citados usualmente ocorrem a partir de 100 a 200 mGy).1 Portanto, a decisão 
de realizar determinado procedimento envolvendo radiação em gestantes deve ser baseada nas 
características de cada caso especificamente (idade gestacional, tipo de radiação e dose empregada), 
avaliando-se os riscos e também os benefícios resultantes do emprego da técnica proposta. Muitas 
vezes, privar a paciente de determinada técnica pode resultar em piores consequências do que 
assumir o risco relacionado à radiação, oferecendo os procedimentos mais adequados para 
diagnóstico e tratamento da paciente.

5. Alternativas possíveis aos exames de Medicina Nuclear: havendo alternativas possíveis aos 
exames de Medicina Nuclear que não envolvam radiação ionizante ou outros fatores de risco, deve-
se priorizar essas alternativas. Entretanto, caso a equipe médica julgue que um exame de Medicina 
Nuclear ofereça a melhor relação entre risco e benefícios em determinada situação, esse procedimento 
pode ser indicado normalmente no período gestacional.

6. Eficácia e exequibilidade dos procedimentos de Medicina Nuclear durante a gestação: os 
protocolos para realização dos procedimentos são adaptados no caso de gestantes com o intuito de 
minimizar a exposição do feto à radiação. Essas alterações de protocolo não alteram a efetividade 
dos procedimentos.

7. Os níveis de radiação decorrente desse procedimento para o feto devem ficar *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.
 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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abaixo de 10 mGy e, portanto, não são esperadas complicações durante o período gestacional 
ou a longo prazo.

8. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos benefícios e possíveis efeitos deletérios 
relacionados ao procedimento. Estou ciente que a não realização do procedimento pode ter 
consequências no meu tratamento.


