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CONSENTIMENTO INFORMADO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA 

  
A Ressonância Magnética é um exame que se baseia em um fenômeno físico (magnetismo e 

radiofreqüência) que não são nocivos a saúde. Porém tem o poder de movimentar peças metálicas e alterar o 

funcionamento de aparelhos eletrônicos, além de emitir ruídos pelo aparelho, por este motivo é fornecido protetores 

auriculares antes de se iniciar o exame. Salientamos que os níveis de ruído e seu tempo de exposição não são 

causas de trauma acústico, conforme Academia Americana de Audiologia. Antes de entrar na sala de ressonância, 

deverão ser retirados todos os objetos metálicos, incluindo aparelhos auditivos, próteses dentárias, chaves, 

telefone celular, óculos, canetas, grampos de cabelo, relógios, jóias, bijuterias, piercings, clipes, moedas, 

ferramentas, vestimentas que contenham metais e também cartão de banco ou de crédito.                                                                                 

 Apesar de não utilizar radiação ionizante (Raio X), mulheres no primeiro trimestre de gravidez, deverão obter 

o consentimento do seu obstetra. 

Durante o exame, pode ser necessária a injeção por via endovenosa de um produto chamado Gadolínio, 

diferente e mais seguro que o contraste à base de iodo usado em radiografias e exames de tomografia, por serem 

muito menos alergênicos. As reações alérgicas podem ocorrer e variar de intensidade conforme a sensibilidade de 

cada organismo. 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. 

Entretanto qualquer injeção de medicamento via endovenosa tem riscos como, por exemplo: 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 o cateter mais calibroso.  

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

com história (dessensibilização) o que reduz muito a possibilidade e a intensidade de reações que possam 

acontecer. 

A fibrose nefrogênica sistêmica é uma doença bastante grave que pode ocorrer em pacientes com 

insuficiência renal crônica que utilizarem o contraste paramagnético, portanto seu uso deverá ser extremamente 

avaliado. Para maior segurança utilizamos o contraste aprovado pelo FDA- Food and Drug Administration (Órgão 

Americano) e Ministério da Saúde e até o momento sem nenhum caso notificado da doença desenvolvida pelo  uso 
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do mesmo. 

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 Ressonância Nuclear Magnética. Sendo assim: 

 

(        ) 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 

 


