
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: _____________________________ Leito: _____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para 

Teste da D-xilose

1. Fui informado(a) pelo(a) meu(minha) médico(a) de que devo me submeter ao seguinte 
procedimento: Teste dA D-xilose, também denominado de Teste ou Prova de Absorção da 
D-xilose.

2. O Teste da D-xilose é utilizado para diferenciar entre causas intestinais e pancreáticas da 
síndrome de má-absorção. A D-xilose é um carboidrato (açúcar) que normalmente não está 
presente no organismo, cuja absorção depende exclusivamente da integridade da parede 
intestinal. Assim, pacientes com doenças associadas à lesão da parede intestinal (por exemplo, 
doença celíaca) em geral apresentam níveis diminuídos desse carboidrato após ingestão de uma 
sobrecarga de D-xilose.

Outros testes realizados no laboratório para avaliar a síndrome de má-absorção incluem o Teste 
de Absorção da Lactose, Teste de Absorção da Sacarose e, no caso de suspeita de doença 
celíaca, a pesquisa de anticorpos anti-gliadina, anti-endomíseo e anti-transglutaminase.
As possíveis consequências da não realização do Teste da D-xilose incluem a maior dificuldade 
em se avaliar as causas da síndrome de má-absorção e detectar doenças que cursam com lesão 
da parede intestinal.

O Teste da D-xilose envolve a ingestão oral de uma solução contendo 25 g de D-xilose (adultos) 
ou 0,5 g/kg de peso (crianças) diluídos em água e coleta de uma única amostra de sangue uma 
hora depois. Não é necessário colher uma amostra basal, já que a D-xilose não está presente no 
organismo em condições normais.

O Teste da D- xilose requer a presença de um(a) enfermeiro(a) e de um técnico(a) de enfermagem.

3. Estou ciente de que o procedimento tem os seguintes riscos potenciais:
• Hematoma no local da punção venosa.

• Dor ou cólica abdominal, gases e diarreia (se houver lesão da parede intestinal, com 
consequente não absorção da D-xilose), que em geral são transitórios e não necessitam de 
tratamento específico.

• Síndrome de dumping em pacientes submetidos(as) a cirurgia gástrica ou bariátrica prévia. 
Essa síndrome pode ocorrer em até 50% dos pacientes, dependendo do tipo de cirurgia 
gástrica realizada (Nutr Clin Pract 2005;20(5):517). Manifesta-se logo após a ingestão 
de soluções concentradas de carboidratos e caracteriza-se por hipotensão, taquicardia, 
cólica abdominal, náusea e diarreia. Por esse motivo, o Teste da D-xilose é contraindicado 
nesses(as) pacientes, a não ser que o(a) médico(a) solicitante faça um relatório 
atestando que a cirurgia prévia do(a) paciente não pode provocar síndrome de 
dumping. *TE*

TE



Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com todos os itens do Termo de Ciência 
e Consentimento Livre e Esclarecido do Teste da D-xilose antes de sua assinatura e, apesar de ter 
entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas minhas dúvidas e 
estando plenamente satisfeito (a) com as informações recebidas, RESERVO-ME o direito de revogar 
este consentimento antes que o Teste da D-xilose seja realizado.

Deve ser preenchido pelo(a) Enfermeiro(a) ou Médico(a)

Expliquei todo o procedimento do Teste da D-xilose a que o(a) paciente acima referido(a) será 
submetido(a), ao(à) próprio(a) paciente e/ou seu responsável, sobre os benefícios, riscos e alternativas 
do procedimento, tendo respondido às perguntas formuladas pelos(as) mesmos(as). De acordo com 
meu entendimento, o(a) paciente e/ou seu responsável está em condições de compreender o que lhes 
foi informado.

Nome do Enfermeiro(a) ou Médico(a): __________________________________________________

Assinatura: _________________________________________  COREN/CRM: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

Nome: ___________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________   Identidade N.º: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

4. Não há qualquer tipo de restrição após o teste.

5. Tive oportunidade de esclarecer todas minhas dúvidas relativas ao Teste da D-xilose, após 
ter lido e compreendido todas as informações do Termo de Ciência e Consentimento Livre e 
Esclarecido para o Teste da D-xilose.


