
Preencher quando não houver etiqueta

Nome:

Data Nasc.:

Exame(s):

Prontuário:

 Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido para Exame de 
Ecocardiograma com Uso de 

®
Contraste Tipo Microbolhas (SonoVue )

1. Fui informado(a) pela equipe médica de que as avaliações e os exames realizados revelaram a(s) 
segu in te ( s )  a l t e ração (ões ) ,  d i agnós t i co ( s )  e /ou  h i pó tese (s )  d i agnós t i ca ( s ) :  
_____________________________________________________________________________.

2. A equipe med́ica explicou-me a proposta do exame com uso de contraste ecocardiográfico tipo 
®

microbolhas (SonoVue ) a qual serei submetido(a). 
3. O SonoVue® é um meio de contraste de microbolhas para ultrassom que não tem nenhum efeito 
farmacológico. Seu efeito físico consiste da interação entre as microbolhas e as ondas do ultrassom, 

®que leva à criação de um sinal de eco específico (contrastação). O SonoVue  melhora o 
delineamento da borda interna das cavidades cardíacas. O delineamento confiav́ el da borda 
endoca ́rdica e ́ essencial para avaliaça ̃o e determinaça ̃o quantitativa dos volumes 
ventriculares e da fraçaõ de ejeçaõ resultante (FE). Em ecocardiografia sem contraste, o 
delineamento das bordas endoca ́rdicos e ́, muitas vezes, prejudicado por estruturas 
trabeculares da cavidade e aŕeas da parede cardiáca com limitação da imagem devido a 
reflexaõ insuficiente das ondas sonoras ou geração de artefatos. 
4. No ecocardiograma de estresse, o delineamento da borda do endocaŕdio e ́sub-ot́imo (limitado) em 
cerca de um terço dos pacientes. Isto pode levar a ̀avaliaçaõ errada da funçaõ contrat́il ventricular 
esquerda, reprodutibilidade limitada do exame e mais testes diagnośticos desnecessaŕios como 
resultado dessas imagens naõ interpretav́eis.
5. Recomenda-se o uso do contraste ecocardiográfico em pacientes com imagens sub-ótimas no 
exame convencional (ecocardiograma sem contraste) para melhorar o delineamento da borda do 
endoca ́rdio quando dois ou mais segmentos adjacentes na ̃o podem ser claramente 
detectados, ou se mediçoẽ s precisas e reprodutiv́ eis do volume ventricular esquerdo e da 
fraçaõ de ejeçaõ resultante saõ necessaŕias. 

®6. As microbolhas do SonoVue  saõ  preenchidas com um gaś  inerte de pouca solubilidade aquosa 
(hexafluoreto de enxofre), que permanece dentro das bolhas em um ambiente liq́uido (sangue), mas 
facilmente se difunde para fora em um ambiente gasoso (alveólos pulmonares). Isto resulta em um 
aumento da estabilidade das microbolhas na corrente sanguiń ea, juntamente com uma eliminaçaõ  
pulmonar raṕida. 

®
7. Foram-me explicados e estou ciente dos potenciais problemas e complicaçoẽs: O SonoVue  e ́um 
comprovado agente de contraste ecocardiograf́ico, aprovado na Europa pela Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA) em 2001 e, mais recentemente, pelas agências de vigilância americana (FDA) 
e brasileira (Anvisa). Meios de contraste de ultrassom saõ geralmente muito seguros e têm uma baixa 
taxa de reaçoẽs adversas. A maioria das reaçoẽs adversas relatadas apoś a administraçaõ de 

®
SonoVue  foi leve, transitoŕia e resolvida espontaneamente sem sequelas. Em casos raros, reaçoẽs 
de hipersensibilidade podem ocorrer e, em casos extremos, determinar risco de morte. Portanto, 
medidas de precauça ̃o adequadas devem ser tomadas para tratar essas reaço ̃es de 
hipersensibilidade. 
8. Características toxicológicas - Estudos-padraõ pre-́clińicos de segurança farmacoloǵica, 

®
genotoxicidade e toxicidade reprodutiva naõ revelaram risco do SonoVue  para humanos. O 

®
SonoVue  naõ e ́nefrotox́ico e naõ prejudica a funçaõ da tireoíde. Estudos experimentais em animais 
naõ revelaram nenhum efeito nocivo a ̀gravidez, ao desenvolvimento embrionaŕio/fetal, ao parto ou 
ao desenvolvimento poś-parto. 

®9. Dados dos estudos clínicos - Ate ́setembro de 2011, 70 estudos clińicos com SonoVue  haviam 
sido conduzidos com 5275 pacientes e voluntaŕios saudav́eis. Nestes estudos, 303 (5,7%) dos 5275 

®participantes sofreram eventos adversos (EA) com uma possiv́el relaçaõ causal com SonoVue . A 
maioria destes EA foi de intensidade leve e se resolveu espontaneamente. Os efeitos colaterais mais 
frequentemente relatados durante ou apoś a administraçaõ do contraste (frequência de 1 a 10%) 
foram: dor de cabeça, parestesia (sensaçaõ de agulhada na pele), tontura, alteraçaõ do paladar, 
vermelhidaõ na pele, dor de garganta, naúsea, prurido, dor (incluindo dor no peito e costas), 
desconforto no peito, fadiga, reaçoẽs no local da injeçaõ, sensaçaõ de calor e elevaçaõ 
da glicemia. Vinte e um (0,4%) participantes experimentaram pelo menos um EA grave. 

®
Em 18 casos (incluindo 7 mortes), o EA grave naõ teve relaçaõ causal com o SonoVue . 

/ /
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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.
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Assinatura:

Assinatura:
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Hora:

Hora:

:

:

Paciente Responsável (Grau de parentesco):

Nome do 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.

A ser preenchido pelo médico

Em dois participantes a relaçaõ causal e ́desconhecida (dor no peito com baixa pressaõ arterial e 
elevaçaõ da onda ST no ECG e paresia sensoŕio-motora no braço direito); todavia, a informaçaõ 
recebida subsequentemente do investigador em um dos casos indicou que os EAs eram claramente 
relacionados a ̀medicaçaõ concomitante, acreditando-se ser devido a ̀doença subjacente ou ao outro 
medicamento.
Um EA seŕ io (rubor facial com siń cope vasovagal) foi relatado para um terceiro participante que foi 

®aventado como provavelmente relacionado ao SonoVue ; todavia, a informaçaõ posteriormente 
recebida do investigador indicou que este EA naõ estava diretamente relacionado a ̀administraçaõ do 

®SonoVue . 
®10. Dados da experiência de mercado - Ate ́esta data, o SonoVue  foi administrado em mais de 2,9 

milhoẽs de pacientes na prat́ica clińica de rotina, o que tem confirmado a boa tolerabilidade do 
®SonoVue . Desde sua introduçaõ no mercado, reaçoẽs adversas a ̀droga foram relatadas em 450 

pacientes no total (0,02%). Em 246 (0,013%) pacientes, houve uma reaçaõ  do tipo aleŕ gica (assim 
chamada de reaçaõ anafilat́ica). Nestes, em 42 casos (20%) esta reaçaõ anafilat́ica foi acompanhada 
de uma queda na pressaõ sanguińea que, em poucos casos, resultou em parada cardiáca. A maioria 
dos pacientes foi reanimada com sucesso e recuperou-se completamente. No total, um em cada 
10.000 pacientes pode apresentar uma reaçaõ anafilat́ica seŕia necessitando de tratamento de 
emergência imediato. Assim, por segurança, uma equipe devidamente treinada e equipamento 
med́ico necessaŕio, incluindo medicaçoẽs de emergência, devem estar prontamente disponiv́eis 

®
quando o SonoVue  e ́administrado. Foi relatado um total de nove mortes com relaçaõ temporal com 

®
a administraçaõ de SonoVue , desde sua introduçaõ no mercado. Todos estes pacientes estavam 
severamente doentes e com um alto risco para resultado fatal espontâneo. Em três destes pacientes, 
uma relaçaõ causal com a administraçaõ do SonoVue® foi descartada, em um paciente com infarto 
agudo do miocaŕdio naõ foi possiv́el uma avaliaçaõ confiav́el, em um paciente com cirrose hepat́ica, 
formaçaõ de abscesso e sangramento gastrointestinal agudo a causalidade naõ foi clara e em quatro 
pacientes (com infarto agudo do mioca ́rdio / si ́ndrome coronariana / trombo no VE ou, 
respectivamente, carcinoma do coĺon avançado com metaśtases, insuficiência renal e asma grave) 

®foi relatada uma possiv́el relaçaõ com o SonoVue . 


