
                               Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCÁRDICA – REPOUSO E ESFORÇO 
 

Eu, __________________________________________________, na qualidade de (___) Paciente / (___) responsável 

(grau de parentesco) ______________________, pelo paciente __________________________            , por 

determinação explícita de minha vontade (responsável), sou informado (a) de que: 

Fui esclarecido (a) pelo (a) médico (a) solicitante ___________________________, sobre a necessidade de realização 

do exame de Cintilografia Miocárdica, visando melhor esclarecimento e acompanhamento de minha situação clínica. 

Para a realização do exame, estou ciente de que deverei seguir todas as recomendações constantes no documento 

de Orientações aos pacientes de Cintilografia de Perfusão Miocárdica - Esforço e Repouso que me está sendo 

entregue e explicado nesta data, e que declaro ter lido e compreendido.  

INFORMAÇÕES SOBRE O EXAME: O exame compreende duas fases (repouso e esforço) e poderá ser realizado em 1 

ou 2 dias, conforme orientação prévia, com uma duração prevista de aproximadamente 3 horas para cada fase de 

exame. Nas 2 fases é administrada uma injeção venosa de material radioativo/radiofármaco (composição formada 

por moléculas radioativas e o fármaco específico para a área a ser avaliada) (Tecnécio-99m ou Tálio-201) que, para 

viabilizar a aquisição da imagem do coração se torna necessário aguardar algum tempo. O paciente deverá ficar 

disponível de 3 a 6 horas no dia do exame. Os riscos de utilização dos materiais radioativos na dose recomendada 

para este exame são mínimos e relacionados apenas a probabilidade de reação adversa a medicamentos (incluindo 

reação alérgica), com risco muito baixo de reação grave que necessite de hospitalização ou que cause sequela para 

saúde. 

Fase de Repouso: O radiofármaco é injetado na veia do paciente e em seguida o paciente é estimulado a 

fazer uma caminhada. Após 1 hora da injeção o paciente é posicionado na maca da gama-câmara, onde ficará deitado 

para a aquisição das imagens.  

Fase de Esforço: A critério médico, poderá ser realizada em esteira ergométrica ou com 

medicação/farmacológico (dipiridamol ou dobutamina) e consiste num procedimento onde o paciente é submetido 

a um esforço programado e individualizado sob supervisão do médico cardiologista, utilizado para a avaliação das 

respostas clínica, hemodinâmica, autonômica, eletrocardiográfica, metabólica e eventualmente ventilatória. Se o 

teste se der mediante esforço físico, o mesmo será executado numa esteira ergométrica, que simula uma caminhada 

com aumento da dificuldade progressivamente, pelo aumento da velocidade, conforme protocolo e de acordo com 

o tolerado pelo paciente.  Sugerem-se vestimentas e calçados adequados para exercícios (top para as mulheres já 

que o tórax será exposto). No caso de esforço estimulado por medicamentos (farmacológico), é de meu 

consentimento, que estes me serão administrados via endovenosa (na veia) nas doses recomendadas para a minha 

condição clínica. Essas medicações podem causar desconforto cardíacos que são rapidamente revertidos por outra 

medicação logo em seguida. Em ambos os casos, a interrupção do esforço poderá ser solicitada a qualquer momento, 

devido ao cansaço ou outros sintomas. Eventualmente, visando minha segurança ou por fatores alheios a minha 

condição, o médico que acompanha o procedimento, poderá encerrá-lo, se julgar conveniente. O exame será 

acompanhado por médico cardiologista que efetuará a monitorização contínua de meus sinais vitais (pulso/pressão 

arterial além de análise contínua do eletrocardiograma) e me assistirá caso ocorram complicações durante o teste, 

o que inclui: queda da esteira, resposta anormal da pressão arterial, arritmias, angina do peito, tonteiras, e em 

circunstâncias extremamente raras, infarto e morte. No entanto, casos graves e excepcionais geralmente ocorrem 

em quem possui doença grave do coração (menos de 0,01% de óbitos nas estatísticas mundiais). Para tais 

circunstâncias, desde já autorizo a equipe médica, em caso de necessidade ou diante de um achado inesperado, a 

realizar qualquer procedimento adicional que vise meu benefício e controle clínico.  

Foi-me explicado que durante a etapa de aquisição das imagens do coração, podem ocorrer situações que obriguem 

a repetição do exame ou a aquisição da imagem, como por exemplo: movimentação do paciente, interposição de 

alça intestinal, problemas técnicos, mau posicionamento, dentre outros. 

REAÇÕES ADVERSAS: Podem ocorrer efeitos indesejáveis após a administração do radiofármaco. As reações são 

consideradas incomuns ou raras. Imediatamente após a administração uma pequena porcentagem dos pacientes 



pode sentir um gosto amargo e metálico e dor de cabeça passageira. Algumas reações que podem ocorrer: 1) 

Incomuns: dor no peito, angina de peito, ECG anormal, dor de cabeça, náusea, prurido e vermelhidão e gosto 

metálico na boca; 2) Raras: arritmia, convulsões logo após a administração, dor abdominal e alergia cutânea/mucosa. 

PREPARO PARA O EXAME: A CLÍNICA NÃO SOLICITA A SUSPENSÃO DE NENHUMA MEDICAÇÃO, SIGA AS 

ORIENTAÇÕES DE SEU MÉDICO SOLICITANTE. Suspender 24 horas antes do exame: cafeína, café, café com leite, café 

descafeinado, chá preto, chá mate, chimarrão, chocolate e derivados, refrigerantes e qualquer alimentação ou 

medicação que contenha cafeína ou xantina em sua composição, bebidas alcoólicas e à base de guaraná, cigarros, 

adesivos, chicletes e pastilhas. O paciente deverá vestir roupas adequadas: bermuda ou calça confortável para 

caminhada, top para as mulheres, pois o tórax será exposto e blusa na preferência do paciente e tênis.  Pela manhã 

e no almoço o paciente deve fazer uma alimentação leve sem os alimentos proibidos já referidos. O paciente não 

deve realizar o exame em jejum. O não cumprimento da dieta poderá implicar na suspensão do exame.  

Será necessário efetuar a depilação dos pelos do tórax com gilete (pode ser feito pelo paciente em casa), seguida da 

limpeza com álcool, visando à boa fixação de pequenos eletrodos, o que pode causar algum desconforto. Raramente 

pode ocorrer maior irritabilidade em função de reações alérgicas ou de sensibilidade individual. Para evitar estes 

inconvenientes, fui recomendado a evitar exposição ao sol nos dias subsequentes, podendo usar um hidratante ou 

um creme dermatológico, no local depilado, sob orientação médica. 

PUNÇÃO VENOSA: O acesso venoso será feito por enfermeiros ou técnicos de enfermagem para instalação de cateter 

ou administração direta do radiotraçador, soluções salinas e/ou outras medicações. 

Alguns pacientes podem ter acesso difícil, sendo necessária mais de uma punção para obtenção de sucesso. 

Diante da possibilidade de fragilidade vascular e/ou outras condições, podem aparecer eventualmente hematomas 

nos locais da punção devido ao possível extravasamento sanguíneo causado pelo rompimento de vasos. Tais 

hematomas desaparecerão com o passar dos dias.  

Declaro que tive a oportunidade de fazer todas as indagações sobre o procedimento diagnóstico a que serei 

submetido, sendo respondidas e esclarecidas todas as minhas dúvidas em linguagem de fácil compreensão. Estou 

ciente dos riscos, bem como que o resultado de um exame complementar deve ser interpretado junto com os demais 

dados de minha história clínica. 

Declaro também que nada omiti em relação à minha saúde e que informei todos os medicamentos que 

eventualmente esteja utilizando, assim como anteriores ocorrências de reações alérgicas e que concordo que esta 

declaração passe a fazer parte integrante do prontuário médico, ficando o profissional médico e o estabelecimento 

hospitalar autorizado a utilizá-la no amparo e na defesa de seus direitos, sem que tal autorização implique em 

qualquer tipo de ofensa à minha pessoa. 

EM CASO DE MULHER, DECLARO QUE NÃO ESTOU GRÁVIDA E NEM AMAMENTANDO. 

IMPORTANTE: Para maior segurança, antes da realização do exame, a equipe técnica do TESTE DE ESFORÇO E 

CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA irá lhe fazer algumas perguntas. Suas respostas serão de fundamental importância e 

servirão para orientação ao médico e a equipe técnica durante a realização do exame. 

Declaro que li e entendi as informações e orientações a respeito do exame acima citado, e tive a oportunidade de 

esclarecer dúvidas e concordo com sua realização. 

Florianópolis, ____ de _________________ de ________. 

(  ) Paciente   (  ) Responsável 

Nome:___________________________________Assinatura:__________________________ CPF:______________ 

Médico:__________________________________Assinatura:__________________________ CRM:_____________ 

Testemunha 1:_____________________________Assinatura:__________________________ CPF:______________ 

Testemunha 2:_____________________________Assinatura:__________________________ CPF:______________                                                      


