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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO MANOMETRIA 

Por este instrumento particular, o paciente Sr (a) ______________________________________________, portador 
do RG n°__________________ e do CPF ______________________, residente e domiciliado na 
_______________________________________________________, na cidade de ______________________, (ou seu 
acompanhante responsável), o Sr (a) ___________________________________________, portador do RG n° 
_________________ e do CPF ____________________, declara para todos os fins de direito, que dá plena autorização ao 
Dr(a)_______________________________________, CRM/SP:______________ para executar o procedimento denominado 
MANOMETRIA ESOFÁGICA Podendo-se valer-se do auxílio de outros profissionais de saúde, tendo-lhe sido prestadas as 
seguintes informações:  

 
Como é feito o exame:  

 
A manometria esofágica demora cerca de 20 minutos. O técnico irá verificar com o paciente se 
não comeu nada dentro de 8 horas antes do estudo. No início do exame, o paciente deve ficar 
sentado na posição vertical. Uma narina é anestesiada com um lubrificante anestésico. Um 
fino tubo de plástico flexível, com cerca de meio centímetro de diâmetro, é passado através da 
narina anestesiada, passando pela parte posterior da garganta e descendo pelo esôfago, sendo 
engolido normalmente. Podem haver alguns engasgos durante a passagem, mas são 
facilmente controlados por instruções do técnico. Com a sonda posicionada dentro do esôfago, 
o paciente ficará deitado. Depois de um curto descanso para permitir que as pressões 
esofágicas se equilibrem e quando o paciente estiver habituado à presença da sonda, o exame 
começará. As pressões geradas pelo músculo esofágico serão medidas com o músculo em 
repouso e durante as deglutições de água oferecidas pelo técnico. Várias deglutições serão 
feitas para permitir a medição do esfíncter esofágico inferior (a barreira ao refluxo), esôfago (o 
tubo de deglutição) e o esfíncter esofágico superior (na garganta). Gravações de pressão são 
feitas ao longo do estudo e o tubo é então retirado. O paciente pode retomar a atividade 
regular, fazer alimentação e tomar medicamentos imediatamente após o teste. 

Quais são os efeitos adversos da manometria esofágica: 
 

1. Apesar de  ser um pouco desconfortável, o procedimento não é doloroso, porque a narina, através do qual o 

tubo é inserido, é anestesiada. Uma vez que a sonda está no lugar, o paciente fala e respira normalmente. Os 

efeitos adversos da manometria esofágica são menores e incluem leve irritação na garganta. Ocasionalmente, 

durante a inserção, a sonda pode entrar pela laringe (caixa da voz) e causar tosse. Quando isso acontece, o 

problema geralmente é reconhecido imediatamente, e o tubo é removido. Extremo cuidado deve ser usado ao 

colocar a sonda em pacientes que tem dificuldades para engolir, porque sem uma deglutição adequada para 

relaxar o esfíncter esofágico superior, a sonda desvia-se do caminho natural, causando desconforto. 

 
 

 
Declaro que compreendi, concordei e autorizo a execução do exame solicitado por meu médico. Declaro, também, que forneci 
todas as informações sobre meu estado de saúde, doenças, medicações das quais faço uso contínuo ou eventual, sem nada 
ocultar, e que fui orientado quanto à necessidade de suspensão ou manutenção dessas medicações. 

Ribeirão Preto, ___/___/___ 

 

Assinatura do paciente: _________________________________________ 

Assinatura do responsável: ______________________________________ 

Assinatura e CRM do médico: __________________________________________ 

 

 

 


