
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para 

Braquiterapia

Por este termo, autorizo a equipe médica do Departamento de Radioterapia do Hospital Israelita Albert 
Einstein, a realizar braquiterapia de ___________________________________________ por diagnóstico 
de ____________________________________________. Declaro que fui informado e esclarecido sobre:

1) A braquiterapia é uma modalidade da radioterapia utilizada em neoplasias malignas, podendo ser realizada de 
maneira exclusiva ou associada a outras terapêuticas tais como radioterapia externa, cirurgia e quimioterapia, 
dependendo do protocolo de tratamento.

2)  Recebi todas as explicações necessárias, em linguagem clara e acessível, quanto a minha doença  e seus 
riscos. Também me foi explicado o tratamento proposto com seus possíveis riscos, benefícios, efeitos colaterais, 
prognóstico e alternativas de tratamento, não sendo possível dar garantias absolutas de que o tratamento 
proposto alcance os resultados esperados, e que não seja necessário à associação ou complementação com 
outra modalidade terapêutica. Fui informado sobre os riscos e/ou benefícios de não ser tomada esta atitude 
terapêutica diante da natureza da minha doença.

3) Estou ciente de que os efeitos colaterais da braquiterapia irão depender da região a ser tratada e a técnica 
utilizada, podendo ser imediatos/agudos ou tardios. Dentre os principais efeitos temos: desconforto e inchaço 
na área de tratamento, dor, sangramento local, infecção e fadiga.(1)

4) Foi me explicado que os benefícios esperados após a realização do tratamento são: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5) Estou ciente de que no tratamento proposto podem ocorrer complicações, sendo as principais: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

6) Durante o tratamento, caso apresente algum sintoma novo que me incomode, ou ainda algum(s) dos sintomas 
acima relacionados, deverei informar a equipe que está me assistindo imediatamente.

7) O tratamento pode ser realizado pela inserção de agulhas, aplicadores ou moldes, podendo ou não serem 
guiados por ultrassom ou tomografia, e se necessária a realização de anestesia.

8) Deverei fornecer à equipe responsável pelo meu tratamento informações verdadeiras, ficando sob minha 
responsabilidade o cumprimento das orientações recebidas.

9) Fui informado que o tabagismo é um fator que, embora não impeça a realização da radioterapia, não é 
recomendado.

10) Informarei ao médico o uso de medicamentos para avaliar uma possível interferência no tratamento proposto.

11) Deverei informar sobre suspeita ou gestação em curso antes de iniciar a radioterapia e evitar gravidez 
durante a mesma, tendo em vista que possíveis alterações podem ser ocasionadas no feto devido 
as radiações. *TE*

TE



Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com os itens acima referidos e que, apesar 
de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas as dúvidas e 
estando plenamente satisfeito (a) com as informações recebidas, RESERVO-ME o direito de revogar este 
consentimento até que o procedimento, objeto deste documento, seja iniciado.
 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): ___________________________________________

Nome: _______________________________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________   Identidade N.º: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

Deve ser preenchido pelo médico

Expliquei todo o procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia a que o paciente acima referido está sujeito, 
ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre os benefícios, riscos e alternativas, tendo respondido às 
perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, 
está em condições de compreender o que lhes foi informado.

Nome: _______________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________________________   CRM: _________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

Referências:
1. Perez CA, Halperin EC, Wazer DE, Brandy LW. Principles and practice of radiation oncology. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins; 2013. 

12) Conforme o tipo de braquiterapia o paciente pode se tornar radioativo por um período, sendo necessário 
alguns cuidados específicos, tais como: isolamento radioativo em internação, evitar contato com crianças e 
gestantes por um período a depender do tempo exposição as sementes radioativas (essas orientações não se 
aplicam as braquiterapias de alta taxa de dose robotizada).

13) Estou ciente de que, durante o tratamento, poderá(ão) apresentar-se outra(s) situação(ões) ainda não 
diagnosticada(s) anteriormente, assim como também poderá(ão) ocorrer situação(ões) imprevisível(eis).

14) Esta autorização é dada ao(à) médico(a) ________________________________________________ bem 
como outro(s) profissional(is) por ele selecionado(s) à realizar e/ou intervir no(s) procedimento(s) e de acordo 
com o julgamento profissional, quanto à necessidade de coparticipação.

Autorizo o Hospital Israelita Albert Einstein e 
o médico a utilizar as informações clínicas ou 
epidemiológicas de meu tratamento como objeto 
de estudo, pesquisa e/ou publicações médicas, 
desde que seja preservada minha identidade ou 
algo que possa me identificar publicamente.

Caso concorde com este tópico, assine também abaixo.


