
 Consentimento informado para ANGIOGRAFIA com Verde de 

Indocianina. Lei N.º 1/ 2001, reguladora do Consentimento informado, transposta 

da Convenção de Oviedo, para o ordenamento jurídico português em  Dezembro 

de 2001. 
Nome e apelido do doente                                                 Nº do processo clínico)                                                                                                                                    

Nome do médico que o informa ( nº da  Ordem dos Medicos) 

 

 

A Angiografia do fundo do olho é um procedimento médico, que consiste numa 

sequência rápida de fotografias tiradas após injecção de um produto de contraste e 

que tem como objectivo ajudar a diagnosticar, para posteriormente poder tratar muitas 

doenças oculares, nomeadamente doenças da retina e da Coróide. 

1- As suas pupilas serão dilatadas antes da realização da angiografia, para que a 

retina possa ser fotografada. O efeito das gotas impede a leitura ou condução de 

veículos durante algumas horas mas desaparece sem qualquer tratamento. 

2- O produto contraste de Verde Indocianina é normalmente injectado numa veia do 

braço, antebraço ou mão. Se extravasar, o que acontece muito raramente, pode 

provocar dor, flebite e/ou infecção no local de injecção.  

3- O Verde de Indocianina raramente provoca reacções adversas e as mais comuns 

são as náuseas e os vómitos. O prurido e a urticária são raríssimos. Está contra-

indicado nos doentes com alergia ao iodo ou ao marisco. 

4- A sua não realização pode reduzir ou mesmo impedir que o médico oftalmologista, 

faça o diagnóstico correcto ou o tratamento adequado da sua doença.  

5- Nas mulheres o Verde de Indocianina não é em regra administrado em grávidas ou 

a amamentar, embora não haja evidências científicas de que possa lesar o feto. 

Recomenda-se sendo mulher não amamentar nas 24 a 36 horas após a realização 

da angiografia e confirmar de que tem pleno conhecimento de não estar grávida. 

 

 
Esta informação pretende esclarecê-lo (a) para que tome uma decisão sobre se 
deseja ou não submeter-se a este exame complementar. Pode levar o tempo que 
for necessário e coloque todas as perguntas que considerar necessárias, antes 
de concordar com a intervenção.  
Caso a rejeite fica informado (a) de que a sua não realização, pode impedir que o 
seu médico oftalmologista faça o diagnóstico correto e o tratamento adequado à 
sua doença, a qual poderá agravar-se, por falta de dados adequados. 
 
 
Declaração do consentimento 
 

1. Declaro que fui informado/a pelo meu médico dos riscos relativos ao procedimento 

proposto, tendo-me sido explicado as possíveis complicações.  

2. .Estou satisfeito/a com a informação recebida, tendo podido formular todo o tipo de 

perguntas e ainda me foram esclarecidas todas as dúvidas apresentadas. 

3. Foi-me dada uma cópia para ler antes da tomada de decisão. 



4. Autorizo ou Não (riscar o que não interessa) a utilização fotografias ou registo da 

operação em vídeo com fins científicos e de formação, ocultando a minha 

identificação.  

5. Tenho contacto referenciado em caso de necessidade 

6. Autorizo por este meio a administração intravenosa do produto de contraste 

verde de Indocianina, com o propósito de realizar uma angiografia e que me 

sejam prestados cuidados adicionais, se estes forem necessários.  

7. Compreendo que não há garantias absolutas relativamente ao exame angiográfico 

que irei realizar  

8. Autorizo por este meio que me sejam prestados cuidados adicionais desde que 

sejam necessários e razoáveis 

9. No interesse da minha saúde, o médico pode ter a iniciativa de suspender o exame  

10. Estou informado/a de que posso revogar este consentimento em qualquer altura, 

sem que daí advenha qualquer prejuízo. 

11. Posso não querer ser informado, pelo que tenho de assinar esse meu desejo 

12. Posso ter um representante legal em caso de incapacidade para consentir. 

13. Foram-me referidos os Honorários referentes à intervenção.  

14. Em consequência solicito e consinto na realização da intervenção proposta 

 

 
 
            
  
NOME        DATA (preenchida pelo doente) 
 
 
         
ASSINATURA DO doente 
 
 
            
  
FAMILIAR / ACOMPANHANTE     DATA (familiar / acompanhante) 
 
 
 


