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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE (físico ou farmacológico) 

 
O presente Termo de Consentimento tem o objetivo de informar ao paciente e/ou responsável, 
quanto aos principais aspectos (benefícios, riscos de reações adversas, reversíveis ou 
irreversíveis) relacionados aos procedimentos de Ecocardiograma de Estresse pela 
Dobutamina/Dipiradamol* ao qual será submetido, complementando as informações prestadas 
pelo seu médico e pela equipe de profissionais e prestadores de serviços do Hospital São José 
de Criciúma, SC.  
 
Ressalta ainda que, caso paciente seja criança, adolescentes menores de 18 anos, portadores 
de doenças físicas ou mentais que comprometam o entendimento, pessoas inconscientes ou 
severamente debilitadas, a responsabilidade de autorização será do familiar responsável pai e 
mãe ou responsável legal. 
 
 

Dados do Paciente 
Nome do Paciente: Data de Nascimento:  ___/___/___ 

Nome da Mãe: 

Endereço: 

CPF:  
 

Identificação do Responsável  
(No caso de pacientes menores de idade, incapacitado do discernimento ou que, conforme a evolução do quadro clínico, vier a ficar incapacitado). 

Nome do Responsável: 

Endereço: 

CPF: 

 

DEFINIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

A ecocardiografia de estresse ou ecocardiograma sob estresse é um exame de ultrassom do 
coração, associado ao uso de medicamentos (dobutamina ou dipiridamol ou esforço físico) que 
possibilitam visualizar a contração do coração em repouso e em esforço máximo, semelhante 
ao atingido durante o exame de esforço realizado em esteira ergométrica. A 
Dobutamina/Dipiradamol é utilizada por via endovenosa e eliminada do organismo poucos 
minutos após sua injeção. 
 
Para a realização do exame, poderá ser usado contraste, que entre outros benefícios, ele 
melhora a visibilidade dos contornos internos do coração, facilitando a análise pela (o) médica 
(o) durante o exame. Sua característica permite que ele circule pelo sangue e seja eliminado 
na respiração.  
 

A necessidade de sua utilização é avaliada durante o exame pela (o) médica (o), pois somente 
após conhecer como se comporta a imagem do seu coração é possível dizer se haverá 
benefício do uso do contraste. 
 

INTERCORRÊNCIAS POSSÍVEIS DO PROCEDIMENTO 
 
Mais comum   Menos comum  
1. Palpitações   1. Dor no peito  
2. Formigamento   2. Arritmias cardíacas e insuficiência coronariana  
3. Tremores  
4. Náuseas  
5. Dor de cabeça  
6. Dispneia (Falta de ar)  
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Todos estes sinais ou sintomas são descritos na literatura médica, variam de acordo com as 
diferenças entre cada organismo. 
 
Eu (ou responsável legal), acima identificado, na condição de paciente do Hospital (ou de 
responsável legal), estando no pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro para fins 
legais que: 
 
1. Aceito realizar o ecocardiograma, indicado pelo meu médico, com objetivo de diagnóstico.  
2. Recebi todas as informações necessárias quanto aos riscos, benefícios e alternativas do 
procedimento proposto. Tive a oportunidade de fazer perguntas, e todas foram respondidas 
satisfatoriamente.  
3. Compreendo que durante o procedimento poderão apresentar-se outras situações ainda não 
diagnosticadas, assim como poderão ocorrer situações imprevisíveis.  
4. O procedimento poderá ser cancelado: 
- Se o paciente não comparecer ao hospital na data e horário estabelecido previamente, bem 
como na falha do preparo; 
- Paciente que na data do procedimento não apresentar condições clínicas; 
- Não autorização do procedimento pelas operadoras de saúde; 
- Eventuais problemas com o material solicitado pelo médico; 
- A procedimento também poderá ser remarcado em caso de atendimento à emergência 
imediata; 
- Motivos de força maior (greve, epidemia, pandemia, entre outros); 
- Algum fato justificável que tenha por objetivo conferir segurança ao paciente. 
5. Autorizo qualquer outro procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia, em situações 
imprevistas que possam ocorrer e necessitem de cuidados diferentes daqueles inicialmente 
propostos. 
6. Autorizo o uso do contraste com o valor adicional no exame. 
 
Diante de todas as informações supracitadas, caso o procedimento venha ter alguma 
complicação que precise ser tomada medidas emergenciais como: risco iminente de morte, é 
de livre consentimento e autorização que a equipe médica assuma com as medidas cabíveis 
para sobrevida do paciente. 
(       ) Sim           (        ) Não 
 
Nome do Paciente e/ou Responsável: _____________________________________________ 
 
Nome/Assinatura do médico: ____________________________________________________  
CRM: _______________  
(Se documento não assinado digitalmente) 
 

 
Criciúma, _____ de _________________de _________ 
 


