
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para Implante 

de MitraClip

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 a realização do Implante Implante de 
MitraClip.

3. Recebi a informação a respeito dos seguintes procedimentos: 
IMPLANTE DE MITRACLIP: O MitraClip é um procedimento invasivo, realizado com o objetivo de corrigir a insuficiência da válvula 
mitral. Este procedimento é realizado com anestesia geral e intubação orotraqueal (a respiração durante todo o procedimento é feita com 
a ajuda de aparelhos). Após a anestesia, os clipes são implantados por cateterismo através de um pequeno tubo introduzido pela veia 
femoral (veia da virilha) e guiado até o coração. Os cateteres também são utilizados para medir pressões, injetar contraste se necessário 
e direcionar o clipe para a região da válvula mitral localizada no lado esquerdo do coração. O procedimento consiste na colocação de 
pequenos clipes ou grampos (5 mm de espessura) na válvula mitral. Os clipes promovem uma delicada aproximação folhetos da válvula 
mitral, reduzindo ou mesmo abolindo o vazamento pela válvula. O sistema MitraClip pode ser indicado para a reconstrução de válvulas 
mitrais insuficientes por causas degenerativas (defeitos que danificam os folhetos) ou funcional (a válvula é normal e o vazamento de 
sangue acontece por dilatação do coração). Pode ser necessário o implante de mais de 01 clipe durante o procedimento; o implante 
de 02 ou 03 clipes é comum (aproximadamente em 50% dos casos), dependendo do grau e do tipo de defeito da insuficiência mitral. 
Existe necessidade de realização de ecocardiograma transesofágico (ultrassom do coração posicionado no esófago) durante o implante 
do MitraClip, que será posteriormente retirado ao final do procedimento. Todo o procedimento é filmado por equipamentos que emitem 
raios-X e as imagens são arquivadas. Ao final do procedimento, os cateteres são retirados e faz-se sutura ou compressão manual 
do local das punções (virilha). Em geral, o paciente permanece internado em unidade de terapia intensiva ou semi-intensiva por 
aproximadamente 1 ou 2 dias para observação e para a realização de exames de controle. Depois disso, recebe alta para a unidade 
de internação. É fundamental que o paciente mantenha o esquema de profilaxia (prevenção) para endocardite bacteriana (infecção da 
valva do coração) com uso de antibióticos e também de antiagregação plaquetária (drogas que afinam o sangue) após o implante do 
MitraClip.

4. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos potenciais benefícios do procedimento, que visa reduzir o vazamento da válvula 
mitral e, com isso, melhorar o funcionamento do coração. Para pacientes com falta de ar e cansaço, o tratamento objetiva reduzir esses 
sintomas, com melhora da qualidade de vida e redução das taxas de hospitalização por insuficiência cardíaca descompensada. Foi-
me explicado que a alternativa terapêutica ao procedimento proposto é a cirurgia cardíaca, quando está não está contraindicada. A 
possível consequência da não realização do procedimento proposto implica em manter o vazamento da válvula mitral comprometendo 
o funcionamento do coração. As taxas de sucesso do procedimento ficam em aproximadamente 95%.(1-2) 

5. Os possíveis riscos associados a este procedimento foram-me esclarecidos e são os seguintes:(3-11)

A estrutura hospitalar do serviço de Cardiologia Intervencionista (equipe multiprofissional) está capacitada para atender a qualquer tipo 
de complicação. A ocorrência de complicações pode levar a hospitalização prolongada.

6. Estou ciente de 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.

7. Complicações graves são raras, mas podem levar a hospitalização prolongada, necessidade de repetição da cirurgia 
ou levar a óbito. Mundialmente as taxas de óbito ficam em aproximadamente 5%.(3-11) *TE*

TE

Incidência Mundial
IMPLANTE DE MITRACLIP
• Tamponamento (compressão) cardíaco por sangramento na membrana que envolve o coração 1,9%
• Cirurgia cardíaca / nova intervenção na válvula mitral 0,6%
• Acidente vascular cerebral 0,7%
• Complicações vasculares maiores no local de acesso 3%
•Sangramentos maiores 7,4%
• Re-hospitalização por insuficiência cardíaca em 30 dias 1,9%
• Embolização completa do clipe 0,1%
• Insuficiência mitral severa sem resposta ao MitraClip 5,8%

• Óbito 5%



8. Autorizo qualquer outro procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia, incluindo transfusão de sangue e hemocomponentes, em 
situações imprevistas que possam ocorrer e necessitem de cuidados diferentes daqueles inicialmente propostos.

9. Esta autorização é dada ao (à) meu médico (a), bem como ao(s) seu(s) assistente(s) e/ou outro(s) profissional(ais) 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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Deve ser preenchido pelo acompanhante

Eu,___________________________________________________ Identidade N.º ____________________

Responsabilizo-me por acompanhar o paciente acima após o procedimento ambulatorial realizado no 
Hospital Israelita Albert Einstein, até sua residência.

Assinatura: _________________________________ São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____


