
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para Histerossalpingografia 

por Ressonância Magnética

1. Fui informado(a) pela equipe médica que o exame a ser realizado tem por objetivo avaliar a seguinte 
patologia(s) e/ou hipótese(s) diagnóstica(s): ____________________________________________________.

2. O procedimento planejado foi a mim explicado pela equipe médica: o biomédico realiza as imagens da 
pelve no aparelho de Ressonância Magnética, em seguida, o profissional em enfermagem me posiciona em 
posição ginecológica. O médico radiologista, através do especulo vaginal, visualiza o orifício do colo uterino e 
introduz um cateter específico para a injeção do meio de contraste, que preenche a cavidade e tubas uterinas. 
Como consequência deste procedimento tem-se a possibilidade de sentir cólicas, semelhantes às menstruais 
(solicita-se a administração de um antiespasmódico e um anti-inflamatório antes da realização do exame).

3. Estou ciente de que a dor pode ocorrer durante e 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.

4. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos benefícios (detecção de patologias como: obstrução 
tubária parcial ou total, hidrossalpinge, anomalias uterinas congênitas, miomas submucosos e pólipos 
endometriais, aderências intrauterinas, dentre outras) e às possibilidades de ter os resultados esperados. A 
histeros por RM apresenta as vantagens de não usar radiação ionizante e possibilitar a avaliação da pelve 
inteira (melhor para miomas e endometriose, por exemplo). A histerossalpingografia convencional por RaioX 
apresenta a vantagem de ser um exame bem mais rápido que a RM, e apresentar menos contraindicações para 
sua realização. Também recebi todas as explicações quanto a quaisquer problemas potenciais que possam 
ocorrer durante a recuperação e aos riscos que existem em não realizar o procedimento.

5. Os possíveis riscos associados a este procedimento foram-me esclarecidos e são os seguintes:
•  Dor pélvica (idênticas às cólicas menstruais) podendo ser leves ou moderadas;
• Dores intoleráveis durante a execução do procedimento (menos de 1%);
• Pequeno sangramento (semelhante ao fluxo menstrual), após o exame ou até no dia seguinte;
• Abortamento (deve-se certificar que o exame não seja realizado na vigência de uma gestação incipiente, 

sendo este um dos motivos pelos quais se solicita a realização do mesmo entre o 6º ao 11º dia do ciclo 
menstrual);

• Infecção pélvica (até 0,4%1): exame contraindicado em paciente com quadro de processo inflamatório local;
• Reação ao contraste (rara): contra indica-se a realização do exame em pacientes que apresentam 

hipersensibilidade aos componentes da fórmula. A anafilaxia, que se refere à apresentação mais grave de 
alergia, ocorre entre 3 a 50 pessoas a cada 100000 (0,003 a 0,05%)2,3.

6. Complicações graves são raras, mas podem levar a hospitalização prolongada, necessidade de repetição do 
procedimento ou muito raramente levar a óbito. 

7. Fui orientado(a) para os sinais de ALERTA para estas complicações, os quais são FEBRE e/ou DOR MUITO 
INTENSA ou PERSISTENTE. Caso apresente algum desses sintomas fui orientado(a) a entrar 
em contato com o setor de Radiologia Abdominal do Hospital Israelita Albert Einstein, procurar o 
meu médico ou serviço de Pronto Atendimento. *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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8. 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.


