TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE
Mesilato de Imatinibe

Eu,_____________________________________________________________ (nome do(a) paciente),
declaro ter sido informado(a) claramente sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos
adversos relacionados ao uso de MESILATO DE IMATINIBE para o tratamento da leucemia mieloide crônica
(LMC).
Os termos médicos foram explicados e todas as minhas dúvidas foram resolvidas pelo médico _________
_____________________________________________________ (nome do médico que prescreve).
Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o medicamento que passo a receber pode trazer as
seguintes melhoras:
- diminuição das contagens de glóbulos brancos no sangue;
- chance de controle da doença por longo prazo;
- melhora da qualidade de vida.
Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos
adversos e riscos do uso do medicamento:
- o mesilato de imatinibe é utilizado para o tratamento da LMC em fases crônica, de transformação e
blástica;
- o mesilato de imatinibe não pode ser usado durante a gravidez pelo risco de má-formação do feto;
- homens e mulheres com vida sexual ativa devem usar meios de contracepção adequados durante a
terapia com mesilato de imatinibe;
- o mesilato de imatinibe é excretado no leite humano. Devido à incerteza sobre a segurança do
medicamento em lactentes, deve-se decidir entre descontinuar a amamentação ou o tratamento, levandose em conta a importância do medicamento para a sobrevivência da mãe.
- efeitos adversos: astenia, cefaleia, tontura, alterações no paladar, parestesia, insônia, náuseas, vômitos,
diarreia, mialgia, cãibras musculares, artralgia, erupção cutânea, edemas superficiais periorbitários ou dos
membros inferiores, alopecia, conjuntivite, hiperlacrimação, dispneia, epistaxe, neutropenia,
trombocitopenia e anemia são frequentes.
Raramente ocorrem derrame pleural, ascite, edema pulmonar e aumento rápido de peso com ou sem
edema superficial, desidratação, hiperuricemia, hipocalemia, gota, hipofosfatemia, hipercalemia,
hiponatremia, depressão, ansiedade, diminuição da libido, confusão mental, hemorragia cerebral, síncope,
neuropatia periférica, hipoestesia, sonolência, enxaqueca, comprometimento da memória, edema macular,
papiledema, hemorragia retiniana, hemorragia vítrea, glaucoma, vertigem, zumbido, insuficiência cardíaca,
edema pulmonar, taquicardia, pericardite, tamponamento cardíaco, hematoma, hipertensão, hipotensão,
rubor, extremidades frias, tromboembolismo, fibrose pulmonar, pneumonite intersticial, hemorragia
gastrintestinal, melena, ascite, úlcera gástrica, gastrite, eructação, boca seca, colite, diverticulite, obstrução
intestinal, pancreatite, icterícia, hepatite, hiperbilirrubinemia, insuficiência hepática, petéquias, sufusão,
aumento da sudorese, urticária, onicoclase, reações de fotossensibilidade, púrpura, hipotricose, queilite,
hiperpigmentação da pele, hipopigmentação da pele, psoríase, dermatite esfoliativa, erupções bolhosas,
angioedema, erupção cutânea vesicular, síndrome de Stevens-Johnson, dermatose neutrofílica febril aguda
(síndrome de Sweet), dor ciática, rigidez articular e muscular, necrose avascular, osteonecros e de quadril,

insuficiência renal, dor renal, polaciúria, hematúria, ginecomastia, edema escrotal, menorragia, dor no
mamilo e disfunção sexual.
- contraindicado em casos de alergia (hipersensibilidade) aos componentes do medicamento;
- risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem e com o uso concomitante de
outros medicamentos.
Devo informar ao meu médico qualquer uso de medicamentos, suplementos nutricionais ou produtos
naturais durante o uso do mesilato de imatinibe.
Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a
devolvê-lo caso não queira ou não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei também que
continuarei a ser atendido(a), inclusive em caso de desistir de usar o medicamento.
Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazerem uso de informações relativas ao meu
tratamento, desde que assegurado o anonimato. ( ) Sim ( ) Não

Local e Data:
Nome do paciente:
Número do Cartão Nacional de Saúde do paciente:
Nome de responsável legal, se aplicável:
Documento de identificação do responsável legal:

____________________________________
Assinatura do paciente ou do responsável legal:
Médico responsável:
CRM:

UFF:

_____________________________________
Assinatura e carimbo do médico responsável:

Observação: Este Termo é obrigatório ao início do tratamento e deverá ser preenchido em duas vias: uma
será arquivada no prontuário, e a outra entregue ao usuário ou ao seu responsável legal.

