
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
para Procedimentos de Cateterismo 

Cardíaco e/ou Angioplastia Coronariana

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 de: _________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Recebi a informação a respeito dos seguintes procedimentos: 
CATETERISMO CARDÍACO ou cinecoronariografia é um procedimento invasivo, geralmente realizado com o objetivo de obter informações anatômicas 
e funcionais do coração e de suas artérias (artérias coronárias) e valvas. Este exame permite diagnosticar diversas doenças cardíacas e avaliar as 
suas repercussões. Mais comumente, o cateterismo cardíaco é realizado para avaliar as artérias coronárias, identificando e quantificando obstruções 
responsáveis por quadros de “angina” e de infarto do miocárdio. A avaliação do resultado de tratamentos por angioplastia ou cirurgia cardíaca também 
é comumente realizada através deste exame. Este exame é realizado como uso de anestesia, que pode ser somente local (o paciente permanece 
desperto) ou através de sedação, analgesia ou até anestesia geral, de acordo com a necessidade clínica. Após a punção de uma artéria (radial [braço] ou 
femoral [virilha]), cateteres são inseridos e guiados até o coração. Através dos mesmos é feita injeção de contraste iodado e obtida a filmagem, permitindo 
visualizar o coração e suas estruturas por meio de equipamentos que emitem raios-X. O contraste pode causar alguma sensação de calor no corpo, 
que desaparece rapidamente. Adicionalmente, cateteres podem ser utilizados para medir pressões e colher amostras de sangue para avaliar o grau de 
oxigenação sanguínea. Em casos selecionados, poderá ser necessária a complementação do procedimento por outros métodos diagnósticos auxiliares 
(ultrassom intracoronário, tomografia de coerência óptica ou avaliação por guia de pressão). Estes dispositivos tornam mais precisa a avaliação dos 
achados da coronariografia e desta forma, permitem uma decisão mais adequada sobre a terapêutica a ser adotada em cada caso. Todas as imagens 
do exame serão gravadas e arquivadas. De acordo com os dados obtidos durante o exame e com a indicação clínica, um procedimento terapêutico (ex: 
angioplastia coronariana) pode estar indicado e ser realizado imediatamente após o cateterismo.
ANGIOPLASTIA CORONÁRIA é o procedimento mais utilizado para o tratamento de obstruções nas artérias do coração (artérias coronárias), que 
limitam o fluxo sanguíneo e podem causar angina e infarto do miocárdio. De maneira semelhante ao cateterismo, a angioplastia é realizada como uso 
de anestesia, somente local (o paciente permanece desperto) ou através de sedação, analgesia ou até anestesia geral, de acordo com a necessidade 
clínica. O procedimento é realizado através da punção das artérias radial (braço) ou femoral (virilha), sendo a via de acesso radial a mais comumente 
utilizada. Após a punção arterial, cateteres específicos são introduzidos no sistema cardiovascular e manipulados até o local da lesão de forma indolor, 
guiados por injeções de contraste que permitem visualizar o coração e suas artérias por meio de equipamentos que emitem raios-X. Durante o tratamento 
podem ser utilizados balões, stents ou outros dispositivos, como os aterótomos. A indicação da utilização de cada um destes dispositivos fica a critério 
do cardiologista intervencionista e depende das características anatômicas das obstruções. No momento do procedimento, o paciente recebe medicação 
anticoagulante (heparina). Medicações antiplaquetárias (AAS associado ao Clopidogrel, Prasugrel ou Ticagrelor) também são utilizadas e serão mantidas 
após o tratamento. Ao final do mesmo, os cateteres são retirados e o controle do sangramento no local da punção é feito por compressão (no momento ou 
após algumas horas) ou ainda com a utilização de dispositivos hemostáticos auxiliares (selantes arteriais). Todas as imagens do exame são gravadas e 
arquivadas, permanecendo disponíveis para avaliação posterior. A taxa geral de sucesso desta técnica, nos últimos cinco anos no Hospital Israelita Albert 
Einstein, foi maior que 95% e depende diretamente da gravidade do caso e da complexidade anatômica das lesões obstrutivas. O paciente permanece 
internado para avaliação de exames laboratoriais de controle pós-procedimento até alta clínica, decidida em conjunto com o médico assistente.

4.Os potenciais benefícios esperados do cateterismo cardíaco é a detecção e precisa quantificação do grau de estenoses (obstruções) nas artérias 
coronárias (risco de infarto), possibilitando que a equipe médica conduza o tratamento adequado com mais segurança e efetividade. No caso de haver 
indicação de angioplastia, meu médico explicou que os potenciais benefícios esperados é a redução da isquemia no músculo, que pode resultar em 
diminuição da angina (dor no peito) e em alguns casos redução de eventos adversos maiores (infarto agudo do miocárdio ou até mortalidade).
Alternativas possíveis ao procedimento proposto: 

a. Cateterismo diagnóstico: Não existem alternativas ao cateterismo cardíaco, sendo parte complementar aos exames já realizados anteriormente, 
e as informações obtidas durante o cateterismo são importantes para o manejo da doença. 

b. Angioplastia coronária: A cirurgia de revascularização miocárdica ou o tratamento clínico otimizado podem ser possíveis alternativas ao 
tratamento. A escolha do método mais adequado baseia-se em características clínicas e anatômicas que, em conjunto com o médico clínico, são 
analisadas para a tomada de decisão. 

As possíveis consequências da não realização do procedimento proposto implicam em não se identificar a obstrução coronariana, impossibilitando a 
equipe médica de instituir o tratamento mais adequado e efetivo para o seu caso.

5. 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.

6. Os possíveis riscos associados a este procedimento foram-me esclarecidos e são os seguintes:(1,2,3)

*TE*
TE

HIAE* Incidência Mundial
CINECORONARIOGRAFIA:
• Óbito, infarto, acidente vascular cerebral, necessidade de revascularização miocárdica 
cirúrgica de urgência < 1% 1.27 %

• Complicações relacionadas ao acesso < 1% <1%

• Alergia ao meio de contraste e insuficiência renal induzidas pelo contraste Raramente Raramente



A estrutura hospitalar do serviço de Cardiologia Intervencionista (equipe multiprofissional) está capacitada para atender a qualquer tipo de complicação.

7. Complicações graves são 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 aproximadamente 1,4%.(1,2,3)

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(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.

HIAE* Incidência Mundial
ANGIOPLASTIA CORONÁRIA:
• Óbito 0,79% 0,73% - 1,43%

• Acidente Vascular Cerebral (“derrame”) 0,45% 0,16% - 0,35%

• Infarto relacionado ao procedimento (com necessidade de nova angioplastia) 0,6% <3% 4

• Necessidade de cirurgia cardíaca de urgência 0,28% 0,4%

• Perfuração Coronária levando a Tamponamento Cardíaco 0,51% 0,2%

• Complicações Vasculares Maiores 1,0% 0,55% - 0,86%

• Alergia ao meio de contraste e insuficiência renal induzidas pelo contraste Raramente Reações podem ocorrer em até 1% dos pacientes, 
sendo as graves com incidência < 0,04%1.

* Dados dos procedimentos eletivos realizados no período de três anos no Hospital Israelita Albert Einstein

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: _____:_____


