
                               Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TESTE ERGOMÉTRICO COMPUTADORIZADO 

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

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

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

INFORMAÇÕES SOBRE O EXAME: O Teste Ergométrico é um exame de ampla utilização na medicina, cujas principais 

indicações são identificar a doença coronariana, detectar arritmias, avaliar o comportamento da pressão arterial e a 

aptidão física do indivíduo, fornecendo dados valiosos para o diagnóstico, prognóstico e tratamento dos pacientes.  

PREPARO PARA O EXAME: Alguns medicamentos de uso contínuo poderão ser suspensos conforme orientação do 

médico que solicitou o exame, de acordo com o objetivo do mesmo. Orienta-se uso de calçados e roupas 

confortáveis para caminhada. Para as mulheres sugere-se o uso de top pois o tórax será exposto. Caso se julgue 

necessário, será feita a raspagem dos pelos de alguns pontos do tórax (ou o paciente pode fazer a depilação 

previamente em casa) e a fricção da pele com gaze e álcool para remoção da oleosidade natural dessas áreas, aonde 

serão colocados eletrodos descartáveis. Embora na grande maioria das vezes esse processo seja bem tolerado, é 

possível que, ocasionalmente, ocorra algum desconforto por reações alérgicas ou hipersensibilidade individual. 

Nesses casos, é recomendável evitar a exposição ao sol das áreas raspadas nos dias subsequentes, podendo ser usado 

hidratante ou creme dermatológico, sob orientação médica.  

FORMA DE REALIZAÇÃO DO EXAME: O paciente irá iniciar uma caminhada podendo evoluir para corrida em esteira 

ergométrica. Progressivamente o médico aumentará a velocidade e/ou a inclinação do aparelho, conforme protocolo 

utilizado, até o limite tolerado ou finalização do mesmo. A interrupção do exercício poderá ser solicitada pelo 

paciente a qualquer momento, devido ao cansaço ou outros sintomas. O próprio médico que acompanha o exame 

poderá interrompê-lo, se julgar necessário. Importante saber que, apesar de todos os cuidados na realização desse 

exame, alguns incidentes podem ocorrer, incluindo queda da esteira, resposta anormal da pressão arterial, arritmias, 

angina do peito, tonturas, etc. Este exame pode identificar, com segurança, a grande maioria dos pacientes que 

apresenta doença coronariana importante e salvar muitas vidas. Entretanto, em circunstâncias extremamente raras, 

pode ocorrer infarto agudo do miocárdio, AVC ou até morte. Lembramos que esses casos excepcionais (menos de 

0,01 % dos óbitos na maioria das estatísticas mundiais) geralmente ocorrem em quem possui doença grave do 

coração. Esses indivíduos de alto risco podem apresentar as mesmas complicações em quaisquer outras 

circunstâncias, inclusive dormindo, e possivelmente distante dos recursos necessários para tentar revertê-las. Para 

essas situações, dispomos de equipamentos de reanimação e profissionais habilitados. Informamos ainda que, 

durante todo o exame, o cardiologista estará ao seu lado, monitorando o eletrocardiograma, a pressão arterial, a 

frequência cardíaca e sintomas que você relatar. 

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 em conjunto com os demais exames correlatos e dados de minha 

história clínica para terem significância. 

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 de saúde autorizados a utilizá-la no amparo 

e na defesa de seus direitos, sem que tal autorização implique em qualquer tipo de ofensa à minha pessoa. 

Declaro que fui informado e concordo voluntariamente a me submeter ao teste ergométrico solicitado pelo (a) médico (a), para 

complementação da minha avaliação de saúde. 

Florianópolis, ____ de _________________ de ________. 

(  ) Paciente   (  ) Responsável  Nome:______________________________Assinatura:_____________________ CPF:_________ 
Médico:__________________________________Assinatura:__________________________ CRM:_____________ 
Testemunha 1:_____________________________Assinatura:__________________________ CPF:______________ 
Testemunha 2:_____________________________Assinatura:__________________________ CPF:______________                                                      


