TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO
*****

PROCEDIMENTOS COM MATERIAIS RADIOATIVOS

Clínica: Medicina Nuclear

Seguindo recomendações do Conselho Federal de Medicina e em respeito ao paciente, vimos prestar os
seguintes esclarecimentos:

- Os exames cintilográficos utilizam materiais radioativos, que podem ser administrados por via oral,

inalatória, endovenosa ou sondagem vesical. Estes materiais emitem radiações que são detectadas pelos
aparelhos de medicina nuclear, formando imagens funcionais dos órgãos;

- Os materiais utilizados não são contrastes, como utilizados em exames radiológicos, são radio

fármacos. É muito raro um radio fármaco causar uma reação alérgica. Quando isto ocorre, é de fácil
tratamento;

- As atividades radioativas administradas para os exames são baixas. São utilizados materiais e

atividades (dosagens) de acordo com padrões internacionais desegurança;

- O paciente permanece emitindo radiações por um período médio de 48 horas após os exames com o

radionuclídeo tecnécio-99m. Durante este período, não deve ter contato com gestantes e crianças
menores de dez anos;

- No caso de procedimentos com outros materiais radioativos (gálio-67,iodo-131ou tálio- 201), exceto

cintilografiada tireoide (tireograma), além do presente consentimento, o paciente terá de assinar o
consentimento informado específico para o referido material radioativo;

- Se você for mulher e estiver grávida, ou amamentando, avise isto ANTES de receber o material

radioativo. Seu exame só poderá ser feito em casos muito especiais. Se necessário o médico nuclear irá
discutir diretamente com o seu médico. Só assim, seu exame poderá ser realizado. É preciso ficar bem
claro que, quando do agendamento de seu exame, V. Sª recebeu um formulário com orientações. Essas
orientações fazem parte do presente consentimento informado;

- As atividades radioativas (“doses” de radiação) utilizadas nos exames da Medicina Nuclear são
consideradas baixas e seguras para o paciente. Contudo, teoricamente, há a possibilidade de dano
genético que pode causar lesões em embriões e fetos ou câncer. Por isso, os cuidados devem ser
maiores com crianças abaixo de 10 anos e grávidas. Vale destacar que esses riscos são mais teóricos
que reais e seriam muito raros, tanto é que são realizados milhões de exames de Medicina Nuclear por
ano, em todo o mundo.
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Nos casos em que tiverem sido solicitado, exames laboratoriais como beta HCG (gravidez) ou lgE
específica (alergia ao látex) os originais dos exames, deverão ficar arquivados na Medicina Nuclear do
HFR.
Declaro que:

Meu médico autorizou a suspensão da minha medicação para o exame.
Meu médico não autorizou a suspensão da minha medicação para o exame.
Não houve solicitação de autorização para suspensão da minha medicação.
Outros.

Assim sendo, Considerando o artigo 22 do Código de Ética Médica (Resolução CFM 1931/2009) e os
artigos 6º III e 39 VI da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que garantem ao paciente
informações

sobre

seu

estado

de

saúde,

eu

___________________________________________________________________ Data de Nascimento:
___/___/_____, declaro que fui totalmente informado(a) e que concordo com o tratamento/procedimento
proposto __________________________, inclusive a transfusão de hemocomponentes e a realização de
outros procedimentos invasivos e terapias alternativas se necessário for, e, para tanto, assino o presente
documento, por ser esta a expressão livre e consciente de minha vontade.

Estou ciente de que poderei revogar o presente termo de consentimento a qualquer momento, bastando
para tanto que comunique minha decisão ao (a) meu/minha médico (a) e assine a Revogação, no
momento da declaração da vontade de não realização do procedimento acima proposto.

Belo Horizonte, ______ de ______________________ de 20 ____, Hora: ___:___

___________________________________
Assinatura do paciente / Responsável

___________________________________
Assinatura / Carimbo do médico responsável

Revogação deste Consentimento: Belo Horizonte, ____/____/____, Hora: ___:______.

Assinatura do paciente ou responsável

IMPORTANTE: Esse campo deverá ser assinado somente se houver a necessidade de revogar o presente Termo de Consentimento
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