
                                                 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
CINTILOGRAFIA DAS GLÂNDULAS LACRIMAIS - DACRIOCINTILOGRAFIA 

 
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: A cintilografia das glândulas lacrimais ou dacriocintilografia é o exame de imagem realizado 
com o intuito de avaliar a perviedade das vias lacrimais, tendo como a principal queixa o lacrimejamento. 

Com o paciente sentado ou deitado, pequena quantidade do material radioativo pertecnetato (Tc-99m)  e de soro fisiológico é 
pingada nos olhos do paciente e realizadas imagens estáticas com intervalos de 5 minutos. O rosto do paciente é posicionado 
bem próximo ao detector da gamacâmara. É preciso permanecer com a cabeça imóvel para a aquisição das imagens. No caso de 
fobia, crianças não colaborativas ou pacientes especiais, avaliar a necessidade de sedação (serviço a parte que requer consulta 
prévia com o anestesista na semana anterior para programação do procedimento). Pacientes que não tem controle da urina 
devem trazer fralda plástica. O tempo total do exame é de aproximadamente 30 minutos. 

CONTRA-INDICAÇÕES PARA O EXAME: A cintilografia não deve ser feita em mulheres grávidas, com suspeita de gravidez ou 
que estejam amamentando, porque embora a dose seja baixa, é um exame que envolve radiação.  

 
 (    ) Declaro que não estou grávida e nem tenho suspeita de estar grávida.   

(    ) Declaro que estou grávida e avaliei o risco x benefício junto ao médico solicitante. 
 
REAÇÕES ADVERSAS: Podem ocorrer efeitos indesejáveis após a administração do radiofármaco. As reações são consideradas 
incomuns ou raras. Embora raras, reações alérgicas podem ocorrer após a administração do radiofármaco pertecnetato de sódio 
(99mTc) incluindo urticária, edema facial, vasodilatação, prurido, arritmia cardíaca e coma. (trecho extraído da bula). 
 
IMPORTANTE: Para maior segurança, antes da realização do exame, a equipe técnica da Bionuclear 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 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, 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. 

O exame será disponibilizado no nosso site após o laudo médico, através do protocolo e senha entregue ao paciente.   

 (    )  Autorizo o paciente e os médicos responsáveis a terem acesso ao laudo médico. 

 (    )  Não autorizo o acesso ao laudo médico 

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 ________ 

Nome:___________________________________Assinatura:__________________________ CPF:______________ 

Médico:__________________________________Assinatura:__________________________ CRM:_____________ 

 

Testemunha 1:_____________________________Assinatura:__________________________ CPF:______________ 

Testemunha 2:_____________________________Assinatura:__________________________ CPF:______________     


