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CONSENTIMENTO INFORMADO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 
A Tomografia Computadorizada é um exame que utiliza Raios-X para obtenção de imagens. Nossos 

equipamentos possuem softwares capazes de reduzir a exposição do paciente à radiação, minimizando assim o 

risco para nossos pacientes. Por se tratar de radiação ionizante, suas indicações em mulheres grávidas devem ser 

bastante criteriosas, devendo ser comunicado ao médico radiologista ou ao técnico em radiologia antes da 

realização do exame. 

O exame requer na maioria das vezes o uso endovenoso de um meio de contraste, substância iodada 

capaz de aumentar a detecção de diversas patologias. Utilizamos apenas o contraste do tipo não iônico por ser 

seis vezes mais seguro. Entretanto, qualquer injeção de medicamento por via endovenosa tem riscos, como por 

exemplo: a lesão de uma veia (dor, edema, vermelhidão e inflamação, mesmo com técnicas adequadas). O 

extravasamento do contraste, eventualmente também pode ocorrer pela necessidade da administração rápida 

através de bomba injetora, por isso a punção venosa deverá ser feita com cateter mais calibroso. 

As reações alérgicas podem ocorrer e variar de intensidade conforme a sensibilidade de cada organismo.  

Durante a injeção o paciente poderá sentir gosto metálico, náuseas eventualmente uma sensação de calor 

temporária no corpo, menos freqüentemente podem ocorrer reações alérgicas sendo classificadas como:  

• Leves (náuseas, vômitos, espirros, placas e coceira no corpo);  

• Moderadas (edema na boca, olhos, tosse e dificuldade para respirar);  

• Graves (queda da pressão arterial, edema da laringe e síncope (desmaio); 

As reações de maior gravidade ocorrem com bastante raridade e quando ocorrem, normalmente é durante 

ou logo após a injeção do contraste. 

Não existem testes específicos capazes de detectar qual paciente apresentará uma reação. Para 

pacientes com história prévia de alergias importantes, orientamos o uso de medicações antialérgicas antes do 

exame (dessensibilização) o que reduz muito a possibilidade e a intensidade de reações que possam acontecer. 

A função renal pode ser alterada em pacientes que já tenham agravantes para tal complicação.  

A reação do tipo calor no corpo, após o uso do contraste é normal e logo desaparece. 

Diante de eventuais reações, salientamos que nossa equipe possui treinamento para reconhecer e realizar 

o tratamento adequado para atender quaisquer situações. 

 

Declaro que as respostas dadas são verdadeiras e que fui devidamente orientado (a) e esclarecido (a) 

sobre os riscos e possíveis complicações do exame de Tomografia Computadorizada. Sendo assim: 

 

Nome completo da paciente:      

Data de nascimento:        /        / Registro:    

Nome completo do médico:   CREMEB     
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(   ) Autorizo a realização do meu exame e se o médico considerar necessário o uso de CONTRASTE. Na 

hipótese de ocorrer algum tipo de reação adversa a esse produto, autorizo todas as medidas necessárias para o 

tratamento imediato. 

 

(    ) Não autorizo a utilização do contraste apesar das explicações que me foram prestadas. 

 

Assim, tendo conhecimento, autorizo a realização do mesmo, expressando que as informações 

foram prestadas de viva voz pelo (a) médico (a), tendo sido perfeitamente entendidas e aceitas. 

Ainda, fica instituído que, caso o procedimento não seja realizado dentro do prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, contados a partir do dia imediatamente posterior àquele da assinatura, o presente termo 

perderá sua validade, sendo necessária a elaboração de novo documento. 

Fica também estabelecido que diante o procedimento, o paciente e/ou representante legal pode 

revogar este consentimento a qualquer momento de maneira formal. 

 
Para que produza os efeitos legais assino o presente termo, recebendo cópia. 

 
 

Lauro de Freitas,  de  de    
 
 
 
 
 

Assinatura do Paciente/Representante   Assinatura da Testemunha 

 
 

Confirmo que expliquei detalhadamente para o(a) paciente e/ou seu(s) familiar(es), ou responsável(eis), o 

propósito, os benefícios, os riscos e as alternativas para o tratamento /procedimento acima descrito, respondendo 

às perguntas formuladas pelos mesmos, e esclarecendo que o consentimento que agora é concedido e firmado 

poderá ser revogado a qualquer momento antes do procedimento. De acordo com o meu entendimento, o paciente 

ou seu responsável, está em condições de compreender o que lhes foi informado. 

 

 
Lauro de Freitas,  de  de    

 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo com 
CRM Médico  

 Assinatura da Testemunha 

 
 
 
 


