
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PROCEDIMENTOS CARDÍACOS NA HEMODINÂMICA

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tem como objetivo orientar sobre os procedimentos HEMODINÂMICOS, 
explicar a natureza deste procedimento, suas consequências e riscos, bem como após sua compreensão de todos os termos e 
ciência, autorizar que seja realizado o procedimento devendo discutir todas as suas dúvidas com seu(a) médico(a) antes de 
assiná-lo.

Além disto, o Hospital e seus colaboradores se colocam a total disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos necessários.

É dever do(a) paciente expressar se compreendeu as orientações e informações recebidas. De todo modo, queremos ter certeza 
se foi suficientemente esclarecido pelo médico e compreendeu o diagnóstico, riscos e objetivos, além de todas as questões aqui 
mencionadas, tudo isso, para que possamos contribuir e alcançar o melhor resultado para saúde e bem-estar do(a) paciente.
Após tais esclarecimentos, me foi proposto o seguinte tratamento/procedimento:

Nome do procedimento:________________________________________________________________________________________________

Declaro ter compreendido que não existe garantia absoluta sobre os resultados a serem obtidos, independentemente do tipo 
de procedimento ou da eficiência dos cuidados médicos.

Fui esclarecido que pode ocorrer sangramento no local da punção do vaso sanguíneo e acúmulo de sangue embaixo da pele 
neste mesmo local (hematoma/edema). Fui informado também que o uso de contraste iodado está infrequentemente associado 
a reações alérgicas, sendo as mais comuns do tipo urticária ou angioedema (vermelhidão e inchaço da pele) ou asmatiforme 
(falta de ar e chiado no peito). Também fui informado que, apesar de muito raro, durante ou após qualquer procedimento, podem 
ocorrer arritmias cardíacas, acidente vascular cerebral (AVC) ou ataque cardíaco (infarto do miocárdio), e que tais complicações 
e outras mais raras podem levar à internação prolongada, incapacidade temporária, permanente e até óbito.

COMPLICAÇÕES

A inserção destes cateteres está sujeita as complicações mecânicas, infecciosas e trombo embólicas, as complicações possíveis 
são:

1. Arritmias cardíacas;
2. Embolização aérea – entrada de ar na corrente sanguínea;
3. Embolização de fragmento do cateter;
4. Hematomas locais;
5. Lesão vascular com necessidade de correção por cirurgia local e necessidade de eventual transfusão;
6. Lesões vasculares locais;
7. Perfurações de vasos;
8. Desconforto leve no peito;
9. Reações ao contraste.

Mesmo tomando-se todas as medidas possíveis para a prevenção de infecções, tanto por parte do cirurgião e equipe, quanto 
por parte do hospital, esse risco existe e deve sempre ser considerado.
Estou ciente que situações imprevisíveis, imponderáveis e emergências podem ocorrer. Autorizo, nestas circunstâncias, 
qualquer outro procedimento, exames, tratamento ou cirurgia, incluindo transfusão de sangue e outros hemocomponentes 
necessários para solucionar tais situações de acordo com suas características e peculiaridades técnicas, inclusive anestesias, 
sedativos, drogas vasoativas e ou outras condutas médicas que tal tratamento médico possa requerer, podendo o referido 
profissional valer-se do auxílio de outros profissionais de saúde.

Fui informado que, no período pós-procedimento, devo comunicar o meu médico e ou retornar ao pronto socorro do hospital 
em caso de sangramento no local da punção do vaso sanguíneo e de formação ou piora do hematoma, em caso de febre, 
vermelhidão ou saída de secreção do local do procedimento.
Sei que tenho o direito de desistir, a qualquer momento, do tratamento proposto, mediante a revogação deste termo de
consentimento.
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Declaro, igualmente, estar ciente de que o tratamento adotado não assegura a garantia de cura e, que a evolução da doença e 
do tratamento podem obrigar o(a) médico(a) a modificar as condutas inicialmente propostas, sendo que, neste caso, fica o(a)
mesmo(a) autorizado(a), desde já, a tomar providências necessárias para tentar a solução dos problemas surgidos, segundo seu
julgamento.

AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Por livre iniciativa, aceito correr os riscos supramencionados e dou permissão/autorização voluntária para que o(s) 
procedimento(s) seja(m) realizado(s) da forma como foi exposto no presente termo, incluindo os procedimentos necessários para
tentar solucionar as situações imprevisíveis ou emergenciais, as quais deverão ser conduzidas e resolvidas de acordo com a
conveniência singular de cada evento;

Esta autorização é dada ao(à) médico(a) abaixo identificado(a), bem como ao(s) seu(s) assistente(s) e ou outro(s) profissional(is) 
por ele(a) selecionado(s);

Autorizo a realização de filmagens/fotografias do local examinado (preservando a identidade do paciente), bem como a 
veiculação das referidas imagens para fins científicos, sem qualquer ônus financeiro, presente ou futuro;

Autorizo a realização de exame anatomopatológico em materiais que sejam removidos durante o procedimento por laboratório 
de patologia associado ao HSANP;

Tive a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas relativas ao(s) procedimento(s), após ter lido e compreendido todas 
as informações deste documento, antes de sua assinatura;

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 antes que o(s)
procedimento(s), objeto deste documento, se realize(m).

DECLARAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL

Confirmo que expliquei detalhadamente para o(a) paciente e ou seu(s) familiar(es), ou responsável(eis), o propósito, os 
benefícios, os riscos e as alternativas para o tratamento(s)/procedimento(s) acima descritos, respondendo às perguntas 
formuladas pelos mesmos e esclarecendo que o consentimento que agora é concedido e firmado poderá ser revogado a 
qualquer momento antes do procedimento.

De acordo com o meu entendimento, o paciente ou seu responsável, está em condições de compreender o que foi informado.

Estando ciente de todas as informações essenciais sobre o procedimento endoscópico a que serei 
submetido(a), bem como dos possíveis riscos e complicações que possam ocorrer e não havendo dúvidas 
de minha parte, autorizo a realização do exame supracitado.
Nome do médico: CRM: Carimbo e assinatura:

Nome do paciente ou responsável:

Carteira de Identidade (RG):

Data:

Assinatura do paciente
ou responsável:
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