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ANEXO 1 

Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIFESP) 
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Anexo 2 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Consentimento informado para realização de Estudo Eletrofisiológico e Ablação por 

cateter utilizando radiofrequência 

 

Projeto: Validação do sistema de mapeamento eletroanatômico epicárdico associado à 

tomografia computadorizada do coração 

 

As alterações do ritmo do coração são chamadas arritmias e podem causar cansaço, 

palpitações (batedeira no peito), dor no peito, falta de ar, tontura, desmaio, aumento do 

coração e insuficiência cardíaca.  Às vezes, podem complicar com derrame cerebral ou 

morte. 

O tratamento das arritmias ventriculares (um tipo grave de arritmia), como a 

taquicardia ventricular, tem taxa de sucesso que varia de 60 a 90%, dependendo da causa e 

do coração do paciente.  

O seu médico, ao indicar o estudo eletrofisiológico e/ou ablação, está buscando o 

esclarecimento e o melhor tratamento para sua arritmia. 

Descrição do procedimento 

Você fará uma tomografia do coração no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

pela equipe de imagem do instituto, pois o aparelho utilizado por eles proporciona melhor 

definição da imagem final. O resultado será pego pelo Dr. Bruno Pereira Valdigem, que o 
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trará para a sala onde será feito o estudo eletrofisiológico, no dia certo. Acabado o 

procedimento, você receberá o original do exame em CD (compact disk). 

O exame da tomografia é necessário para melhor visualização da forma do seu 

coração, o que ajudará a nos guiar durante o procedimento de ablação, mostrará se você 

tem alguma doença de coronárias (que podem piorar durante a ablação) e servirá como 

parte do protocolo de pesquisa.  

A tomografia não é isenta de risco, podendo acontecer acidentes no local da punção, 

infecção do local de punção, hematoma local, bem como piora da função dos rins pelo 

contraste, alergia ao contraste e lesão por radiação (da pele e alguns órgãos, como tireóide), 

que são mais comuns em pacientes que fazem este exame repetidamente.  

A tomografia é feita em uma sala especializada, onde você se deita em uma maca 

especial e recebe contraste com iodo pela veia, ao mesmo tempo em que o aparelho de 

tomografia (que fica à sua volta) pega as imagens e registra em CD. Terminado o exame (que 

dura em torno de 30 minutos), você é liberado para casa. 

O exame de ablação da arritmia é realizado numa sala especial de Hemodinâmica e 

Eletrofisiologia por uma equipe composta de médicos cardiologistas, enfermeiros e técnicos 

especializados. É necessário jejum por, pelo menos, 6 horas antes do exame. Você pode 

permanecer acordado, sedado ou sob anestesia geral, opções discutidas pela equipe com 

você na hora do exame para seu maior conforto. 

É realizada anestesia local em regiões do pescoço e virilha, seguida de punções de 

veias e artérias profundas. Será realizada também punção na região do tórax (punção 

subxifóide) e, em casos especiais, é necessária punção no septo do coração (punção trans-

septal). Através destas punções são introduzidos cateteres que são visualizados por raios-X e 

colocados dentro do coração. Após a colocação dos cateteres, os médicos vão tentar fazer 
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aparecer a sua arritmia para localizá-la e tratá-la, se possível. O sucesso com essa 

“cauterização” pode ocorrer após uma ou várias aplicações. O procedimento dura de 2 a 4 

horas, podendo, em algumas vezes, durar mais tempo. 

Embora de baixo risco, este procedimento pode ter complicações semelhantes às do 

cateterismo cardíaco como dor e hematoma no local de punção (1%), trombose venosa 

profunda (0,1 a 1%), embolias (0,06 a 1,3%), pneumotórax (0,1%), bloqueio atrioventricular 

necessitando implante de marcapasso definitivo (1 a 3%), perfuração e tamponamento 

cardíaco (0,1 a 0,3%), lesão nas coronárias (0,06%), perfuração das valvas cardíacas (0,1%) e 

morte (1%), além de infecções, radiodermite e complicações na função dos rins (nefropatia 

por contraste).  

Sempre que indicar o procedimento, seu médico terá analisado os riscos envolvidos e 

os benefícios que o mesmo trará a sua saúde e terá considerado que os benefícios superam 

claramente os eventuais riscos de complicações. Se você tiver qualquer duvida sobre o que 

são essas complicações ou como tratá-las, se aparecerem, pergunte ao médico em qualquer 

momento antes de assinar esse termo. 

O tempo médio de internação hospitalar é de um dia, podendo se estender, quando 

necessário. Após o procedimento, você retorna às suas atividades habituais geralmente em 

dois a três dias. 

É garantida a sua liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento 

podendo deixar de participar do estudo, sem qualquer dano à continuidade do seu 

tratamento nesta instituição. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as informações de outros 

pacientes, não sendo identificado nenhum paciente. 
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Não há despesas pessoais para os participantes do estudo. Também não há 

compensação financeira relacionada a sua participação.  

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelo tratamento, o paciente tem 

direito ao tratamento médico na instituição, bem como às indenizações legalmente 

estabelecidas. 

Qualquer dúvida, entrar em contato pelo fone (11) 5579-8255, com Dr. Bruno Pereira 

Valdigem ou na Rua Borges Lagoa ,783, sala 22, Vila Clementino, São Paulo. 

Se tiver consideração ou dúvidas em relação à ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa: Rua Botucatu, 572 – sala 14 – fone: (11) 5571-1062 – 

email: cepunifesp@epm.br.  
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Declaro que li as informações acima descritas, estando ciente da forma como será 

realizado o procedimento, além de seus potenciais riscos e benefícios e autorizo a sua 

realização. 

Eu discuti com o Dr. Bruno Pereira Valdigem sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros, para mim, quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso hospitalar quando 

necessário.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou do meu atendimento neste serviço. 

 

______________________________    data: ___/___/___ 

Assinatura do paciente ou responsável 

______________________________     

Nome do paciente ou responsável 

______________________________                                          data: ___/___/___ 

Assinatura 

_____________________________ 

Nome do médico e CRM 

 


