
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: _____________________________ Leito: _____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para Realização do exame 
de Vídeo-EEG / Monitorização de EEG

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) diagnóstica(s): _________________________
__________________________________________________________________________________.

2. Fui informado (a) pela equipe médica que realizarei o exame _________________________________
__________________________, que consiste em um método diagnostico não invasivo, caracterizado pelo 
registro prolongado e simultâneo do EEG e do Vídeo durante a aquisição do registro eletroencefalográfico.  
A duração do exame pode durar horas ou dias dependendo da indicação clinica.  O ideal é que sejam 
registrados eventos que o paciente apresenta clinicamente. Na maioria dos casos é possível definir se as 
manifestações são de natureza epiléptica.

3. Explicaram-me que esse exame solicitado pelo meu médico é um exame que será executado por uma 
equipe multidisciplinar com qualificação especifica e que o benefício do exame é a elucidação diagnostica. 
A não realização implicará na ausência desse proposito  já que   não existe outra  alternativa de exame.

4. Conforme entrevista prévia estou ciente que o procedimento apresenta algumas inconveniências 
durante a sua execução:

- desconforto da colocação dos eletrodos colocados com colódio; 
- desconforto da retirada dos eletrodos com acetona; 
- monitorizações prolongadas podem causar lesões de pele ou no couro cabeludo;
- necessidade de privação de sono em paciente agitados ou crianças que não permitem a colocação 

dos eletrodos, pois serão sedados com um medicamento que induz o sono. A sedação é realizada em 
aproximadamente _______% das crianças que realizam o exame no setor.

5. Tenho conhecimento que o médico que solicitou o exame poderá prescrever se necessário, a retirada 
parcial ou total das drogas para facilitar a ocorrência das crises durante o exame, podendo em alguns casos 
ocorrer crises prolongadas ou sequenciais sem que haja retorno para o estado basal e consequentemente 
a necessidade de internação caso o exame seja ambulatorial.

6. Complicações graves são raras, mas podem levar a hospitalização prolongada e internação em 
unidades de terapia intensiva ou muito raramente levar a óbito. Mundialmente as taxas de óbito ficam 
em aproximadamente______% para procedimentos _______________________________, no entanto, 
mantemos nosso índice em ______%, em _____ anos de avaliação.

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

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 do médico: ___________________________________________________________________

Assinatura: _____________________________________________   CRM: ______________________

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

Referência bibliográfica:  
Drees C, Makic MB, Case K, Mancuso MP, Hill A, Walczak P, Limon S, Biesecker K, Frey L. 
Skin Irritation during Video-EEG Monitoring. Neurodiagn J. 2016); Bektas O, Arıca B, Teber S, Yılmaz A, Zeybek H, Kaymak S, Deda G. Chloral 
hydrate and/or hydroxyzine for sedation in pediatric EEG recording. Brain Dev. (2014).

 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): ______________________________________

Nome: ___________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________   Identidade N.º: ___________________

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

8. Esta autorização é dada ao (à) 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.

9. Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor mencionado e compreendido a natureza e o objetivo desse 
exame, autorizo a realização do exame e concordo em assinar o termo de ciência e consentimento.  


