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1 - DIAGNÓSTICO E/OU DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO CLÍNICA 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2 – DESCRIÇÃO DO ATO/INTERVENÇÃO, SUA NATUREZA E OBJECTIVO 
A Ressonância Magnética é um método de diagnóstico seguro, não invasivo e sem exposição a 
radiação ionizante. A duração do exame é de cerca de 30 minutos, durante os quais terá de 
permanecer calmo e colaborante dentro de um tubo, aberto de ambos os lados, enquanto as 
imagens são adquiridas. Durante o exame ouvirá ruídos que correspondem ao som do 
aparelho a funcionar. Poderá comunicar com quem está a monitorizar o exame. Ser-lhe-á 
frequentemente pedido que suspenda a respiração por curtos intervalos. 
Poderá ser necessária a injeção de um produto de contraste (gadolínio) numa veia. Devido à 
existência de um forte campo magnético certos objetos e condições clínicas podem 
representar perigo e/ou interferir na qualidade do exame. Por isso, deverá retirar todos os 
objetos metálicos e responder ao questionário que lhe será entregue antes do exame sobre 
essas condições. 

3 – BENEFÍCIOS 
Este exame produz uma imagem detalhada de várias estruturas dentro do corpo e permite, 
por isso, auxiliar na orientação clínica, na chegada a um diagnóstico correto e na decisão 
terapêutica. 

4 – RISCOS GRAVES E RISCOS FREQUENTES 
A administração do gadolínio já provou ser muito segura. Os riscos comuns da sua utilização 
prendem-se com o local de administração deste medicamento na veia e incluem dor ligeira, 
hematoma e infeção. Uma em cada 100 pessoas podem notar desconforto, tremor labial, 
sabor metálico, tremor no braço, náuseas ou cefaleias. O risco de reação alérgica grave é 
muito baixo, acontecendo em 1:100,000 casos, sendo potencialmente fatal. Doentes com 
insuficiência renal grave podem desenvolver fibrose nefrogénica sistémica que pode 
eventualmente ser fatal.  

5 – ATOS/INTERVENÇÕES ALTERNATIVAS FIÁVEIS E CIENTIFICAMENTE 
RECONHECIDAS 
A Tomografia Computorizada pode também produzir imagens com qualidade das regiões de 
interesse, mas usa radiação ionizante e várias estruturas do corpo podem não ser vistas com 
tanto detalhe. 

6 – RISCOS DO NÃO TRATAMENTO 
A não realização do exame pode impedir os médicos de chegar a um diagnóstico correto ou 
não esclarecer a sua situação clínica, pelo que pode posteriormente não receber o tratamento 
ótimo para a sua condição. 
 
 

Confirmo que expliquei à pessoa abaixo indicada, de forma adequada e inteligível, os 
procedimentos necessários ao ato referido neste documento. Respondi a todas as questões 
que me foram colocadas e assegurei-me de que houve um período de reflexão suficiente para 
a tomada da decisão. Também garanti que, em caso de recusa, serão assegurados os melhores 
cuidados possíveis nesse contexto, no respeito pelos seus direitos.  
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À Pessoa/representante: Por favor, leia com atenção todo o conteúdo deste documento. Não 
hesite em solicitar mais informações se não estiver completamente esclarecido/a. Verifique se 
todas as informações estão corretas. Se tudo estiver conforme, então assine este documento.  

 

 
Nota: Este documento é feito em duas vias – uma para o processo e outra para ficar na posse 
de quem consente. 

Nome legível do profissional de saúde:_____________________________________________ 
Nº de cédula profissional ou nº mecanográfico:______________________ 
Contacto institucional do profissional de saúde: _____________________________________ 
Data: ___/___/___ 

Declaro ter compreendido os objetivos de quanto me foi proposto e explicado pelo profissional 
de saúde que assina este documento, ter-me sido dada oportunidade de fazer todas as 
perguntas sobre o assunto e para todas elas ter obtido resposta esclarecedora, ter-me sido 
garantido que não haverá prejuízo para os meus direitos assistenciais se eu recusar esta 
solicitação, e ter-me sido dado tempo suficiente para refletir sobre esta proposta. Autorizo/Não 
autorizo (riscar o que não interessa) o ato indicado, bem como os procedimentos diretamente 
relacionados que sejam necessários no meu próprio interesse e justificados por razões clínicas 
fundamentadas.  
Nome: |_____________________________________________________________________|  
Data: ___/___/___ Assinatura ___________________________________________________ 
SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE (se o menor tiver 
discernimento deve também assinar em cima)  
NOME: |_____________________________________________________________________| 
DOC. IDENTIFICAÇÃO N.º ___________________DATA OU VALIDADE ___/___/______  
GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO:_________________________________  
ASSINATURA __________________________________________________________________  

Autorizo o registo e a utilização das imagens, assim como de outra documentação, para 
revisão ou formação de profissionais após serem devidamente anonimizados de forma 
irreversível. 
 
Nome: |_____________________________________________________________________|  
Data: ___/___/___ Assinatura ___________________________________________________ 
SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE (se o menor tiver 
discernimento deve também assinar em cima): 
NOME: |_____________________________________________________________________| 
DOC. IDENTIFICAÇÃO N.º ___________________DATA OU VALIDADE ___/___/______  
GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO:_________________________________  
ASSINATURA __________________________________________________________________  


