
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE 

ELETROCONVULSOTERAPIA

Nome completo: Matrícula CS: 
Data de nasc.: CPF ou RG : 
Responsável pelo paciente: 
Parentesco: CPF ou RG: 

Nome do(a) médico(a): CRM:
Unidade de saúde onde se realizará o procedimento:

A ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT), também conhecida por eletrochoque, é um tipo de tratamento que provoca
alterações  na  atividade  elétrica  do  cérebro,  regulando  os  níveis  dos  neurotransmissores  serotonina,  dopamina,
noradrenalina  e  glutamato.  É  utilizada  para  o  tratamento  de  pacientes  com  transtornos  psiquiátricos  que  não
respondem aos fármacos convencionais e para aqueles que necessitam de uma melhora com urgência. 

Eu, na condição de PACIENTE ou de seu RESPONSÁVEL, estando no pleno gozo de minhas faculdades mentais, 
DECLARO que: 

1. AUTORIZO o médico acima identificado e demais profissionais e auxiliares vinculados ao seu atendimento a realizar
o procedimento de ELETROCONVULSOTERAPIA – ECT. 

2. Fui informado claramente sobre todas as indicações, contraindicações, principais efeitos colaterais e riscos conhecidos
relacionados ao tratamento que será realizado, bem como que os termos médicos foram explicados e todas as minhas
dúvidas foram esclarecidas previamente pela equipe médica. 

3. Fui informado que a ECT será realizada em ambiente hospitalar com uso de anestesia geral, e, por esse motivo, é
necessário  realizar  a  avaliação  do  estado  clínico  antes  da  eletroconvulsoterapia,  em  especial  as  condições
cardiovasculares, respiratórias, neurológicas, osteoarticulares e odontológicas.

4. Estou ciente que é necessário que o paciente esteja acompanhado de um adulto maior de 18 anos e capaz, desde o
momento de chegada até o término do procedimento.

5. Fui informado que é dever do médico coletar o consentimento prévio do paciente.
6. Estou ciente que devo buscar imediatamente atendimento médico, após a alta hospitalar, caso verifique a ocorrência de

qualquer sintoma diverso da normalidade.
7. Fui informado que tenho o dever de comunicar a equipe médica, previamente à realização do procedimento, caso

esteja fazendo uso de medicamentos ou se interrompi o uso, bem como se faço o consumo drogas ilícitas, ou ainda se
tenho alergia a determinado medicamento ou alimento, bem como qualquer tipo de restrição ou problema de saúde,
inclusive, no passado. 

Certifico que este termo me foi explicado e que o li, ou que foi lido para mim e que entendi o seu conteúdo, AUTORIZANDO
a realização do procedimento acima identificado e assumindo previamente esclarecido os riscos inerentes a realização deste.

________________________________________________

Assinatura do paciente ou responsável legal.

Eu, Dr(a).  , CRM , declaro que
apliquei previamente o consentimento, informando os riscos e esclarecendo dúvidas ao paciente/responsável.

______________________________________________

Assinatura e carimbo do médico responsável

Local e data: 

O beneficiário, acima qualificado, titular dos dados, sensíveis ou não, declara para os devidos fins, que autoriza e que tem total
ciência que os seus dados pessoais e/ou sensíveis serão tratados pela Cemig Saúde por seus funcionários, prepostos, colaboradores,
prestadores de serviços e por outras empresas por ela contratadas, com o objetivo de atendimento das normas da Agência Nacional
de Saúde Suplementar e do objeto social da Cemig Saúde que visa prestar serviços de Plano de Saúde a seus beneficiários. Os dados
serão tratados enquanto houver necessidade de cumprimento de obrigação legal, contratual e regulatória, até que se cessem todos
os prazos prescricionais previstos na legislação vigente. 
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