
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido para Teste da 

Refeição Mista

1. Fui informado(a) pelo(a) meu(minha) médico(a) de que devo me submeter ao seguinte procedimento: Teste 
da Refeição Mista.

2. O Teste da Refeição Mista é utilizado principalmente para pesquisar síndromes hipoglicêmicas, em particular 
a hipoglicemia reativa pós-prandial e a hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica. Essas síndromes caracterizam-
se pela ocorrência de sintomas sugestivos de hipoglicemia (sudorese, muita sensação de fome, palpitações, 
tonturas, depressão e/ou perda da consciência), que em geral se manifestam após a ingestão de refeições 
grandes e ricas em carboidratos, sendo revertidas pela administração de glicose. No caso da hipoglicemia 
reativa pós-prandial, os sintomas costumam ocorrer 2 ou mais horas após as refeições, enquanto que, na 
hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica, os sintomas podem surgir mais precocemente, dependendo do tipo de 
cirurgia.

O Teste da Refeição Mista envolve a ingestão oral de uma refeição padronizada, composta por um pão francês, 
metade com manteiga e metade com geleia, e uma xícara de café com leite com açúcar. Se necessário, essa 
refeição pode ser modificada e adaptada à dieta habitual do(a) paciente. Amostras de sangue para dosagem 
de glicemia e/ou insulina são coletadas em jejum e a cada 30 minutos durante 2 a 6 horas (ideal 4-5 horas), 
dependendo da solicitação médica. Outros exames poderão ser coletados durante o teste, como o peptídeo 
C e a pró-insulina, de acordo com o pedido médico.  A glicemia capilar é medida a cada 30-60 minutos a partir 
da 3ª hora do teste, ou quando o(a) paciente apresentar sintomas de hipoglicemia. Se a glicemia cair abaixo 
de 50-55 mg/dL, o teste é interrompido após coleta de sangue venoso, sendo então administrado Gli-Instan 
(glicose em gel de fácil absorção oral), seguido de um lanche em pacientes com consciência preservada, 
ou glicose 50% via endovenosa em pacientes com depressão do nível de consciência. Nesses casos, o(a) 
paciente deverá permanecer no laboratório por pelo menos 2 horas adicionais, sendo realizada glicemia 
capilar a cada 30 minutos para verificar se há recorrência da hipoglicemia. O(a) paciente só será liberado(a) 
do laboratório com um acompanhante, com a recomendação de não dirigir no dia do teste.

O Teste da Refeição Mista requer a presença de um(a) enfermeiro(a) e de um técnico(a) de enfermagem. 
As possíveis consequências da não realização desse teste incluem a maior dificuldade em se investigar 
síndromes hipoglicêmicas, retardando o diagnóstico e início do tratamento dessas condições.

Outro método utilizado para investigar síndromes hipoglicêmicas é a Curva Glicêmica e/ou Insulinêmica 
Prolongada, que envolve a ingestão de uma sobrecarga oral de 75 g de glicose e coleta de glicemia e/
ou insulina a cada 30 minutos durante 4 a 6 horas. Entretanto, muitos especialistas consideram o Teste 
da Refeição Mista superior à Curva Glicêmica e/ou Insulinêmica Prolongada para investigar síndromes 
hipoglicêmicas, pois o primeiro reproduz melhor as condições habituais de alimentação do(a) paciente, além 
de não requerer a ingestão da sobrecarga de glicose, que pode induzir náuseas e/ou vômitos.

3. Estou ciente de que o procedimento tem os seguintes riscos potenciais:
• Hematoma no local da punção venosa.
• Hipoglicemia, que pode se manifestar em tempos variáveis após a ingestão da refeição 

mista. Se isso ocorrer, o teste será interrompido após coleta de sangue venoso, sendo *TE*
TE



então seguidos os procedimentos acima descritos.
• Síndrome de dumping em pacientes submetidos a alguns tipos de cirurgia gástrica ou bariátrica prévia. 

Essa síndrome ocorre logo após a ingestão de refeições (principalmente refeições grande e ricas em 
carboidratos) e caracteriza-se por hipotensão, taquicardia, cólica abdominal, náusea e diarreia.

4. É recomendável a presença de um(a) acompanhante durante o teste, pois o(a) paciente não poderá dirigir 
ou ser dispensado(a) sozinho(a) se apresentar hipoglicemia durante o procedimento.

5. No dia do teste, após o procedimento, pacientes que tenham apresentado hipoglicemia devem:
• Evitar atividade física moderada ou intensa.
• Ingerir um lanche ou refeição a cada 3 horas para evitar hipoglicemia recorrente.
• Não ir à escola (no caso de crianças ou adolescentes).
• Não dirigir veículos (no caso de adultos).

6. Tive oportunidade de esclarecer todas minhas dúvidas relativas ao Teste da Refeição Mista, após ter lido 
e compreendido todas as informações do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Teste da Refeição 
Mista.

Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com todos os itens do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
do Teste da Refeição Mista 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 Refeição Mista seja realizado.

Nome: ________________________________________________________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________   Identidade N.º: _____________________________

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

Deve ser preenchido pelo(a) enfermeiro(a) ou médico(a)
Expliquei todo o procedimento do Teste da Refeição Mista 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(a) Enfermeiro(a) ou Médico(a): _____________________________________________________________________

Assinatura: _____________________________________________________   COREN/CRM: ___________________________

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