
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido EBUS – Ultrassonografia 

Endobrônquica

1. Fui informado (a) pelo (a) médico (a) de que as avaliações e os exames realizados revelaram a(s) seguinte(s) alteração (ões), 
diagnósticos e/ou hipótese(s) diagnóstica(s):_______________________________________________________________________.

2. Estou ciente que serei submetido ao procedimento de EBUS – Ultrassonografia Endobrônquica.  O exame visa examinar a via aérea, 
coletar material com objetivo de encaminhá-lo para análise Patológica e/.ou realizar medidas de tratamento das vias aéreas de acordo 
com a suspeita da doença. 

3. Fui informado (a) dos potenciais benefícios do procedimento: diagnóstico de doenças do tórax (nódulos pulmonares, linfonodos ou 
massas na região torácica), estadiamento de neoplasia pulmonar ou extrapulmonar;  

4. As alternativas possíveis ao procedimento proposto: ressecção cirúrgica ou associação de mais de um método para  diagnóstico de 
alguns casos específicos (como por exemplo: Broncoscopia associada à Ecoendoscopia ou punção por tomografia). No entanto para a 
maioria dos casos, não existem alternativas diagnósticas eficazes, pouco invasivas e com baixos índices de complicações como neste 
procedimento; 

5. As possíveis consequências da não realização do procedimento proposto são: atraso no diagnóstico ou no estadiamento da doença 
de modo que a equipe médica não consegue instituir o tratamento precoce, adequado e efetivo;

6. Se houver necessidade da realização de biópsia de pulmão (biópsia transbrônquica) poderá ainda ocorrer PNEUMOTÓRAX que tem 
índice de 1 a 4% ou a ocorrência de SANGRAMENTO importante em 3 a 5% dos casos. Eventualmente, pode ser necessária colocação 
de dreno de tórax para tratamento do Pneumotórax. É importante lembrar que a biópsia pulmonar realizada por outras técnicas como 
cirurgia ou punção transtorácica apresentam riscos maiores que a executada por broncoscopia.  

7. Estou ciente de que o procedimento tem os seguintes riscos potenciais:
• Hematomas Superficiais;
• Reações alérgicas às medicações utilizadas. A anafilaxia, que se refere à apresentação mais grave de alergia, ocorre entre 3 a 50 

pessoas a cada 100000 (0,003 a 0,05%);1,2

• Flebite, termo que se refere à inflamação da veia, geralmente no local da medicação 1,8%;3

• Pneumotórax: em aproximadamente 0,53% dos casos, em geral pequeno, decorrente do EBUS; 4 
• Pneumotórax: em aproximadamente 4% relacionado à biópsia transbrônquica (quando esta for realizada junto ao EBUS); 4

• Tosse ou piora da asma / bronquite (se houver) pode ocorrer devido à manipulação da traqueia e dos brônquios; 
• Dor na garganta devido à intubação ou máscara laríngea, que pode ocorrer no período pós-operatório;
• Escarro com pequena quantidade de sangue devido à manipulação da traqueia e dos brônquios ocorre em aproximadamente 0,2% 

dos casos, e em geral melhora após 48 a 72 horas; 4, 5,6

• O paciente poderá necessitar de uma re-abordagem, caso material não seja conclusivo para realizar análise patológica.
• Amostras insatisfatórias: entre 8 e 10% de acordo com a literatura mundial .

8.Estou ciente de que, no caso de ter sido realizado Biópsia transbrônquica, não poderei viajar de avião dentro de um período de 72h 
após o exame devido ao risco de aumento do Pneumotórax (mesmo que pequeno), frente à cabine pressurizada da aeronave.

9. Complicações graves são muito raras, mas podem levar a hospitalização prolongada, necessidade de repetição do 
procedimento ou muito raramente levar a óbito. *TE*

TE
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10. Autorizo qualquer outro procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia, incluindo transfusão de sangue e hemocomponentes, em 
situações imprevistas que possam ocorrer e necessitem de cuidados diferentes daqueles inicialmente propostos. 

11. Autorizo que os fragmentos retirados durante o procedimento sejam encaminhados para exames complementares, entendo que isto 
se faz necessário para o esclarecimento diagnóstico ou tratamento.

12. O resultado da análise patológica de  biópsias por agulha depende da presença de células viáveis no material coletado. Apesar de 
nos certificarmos rotineiramente com médicos patologistas sobre a viabilidade do material obtido, em alguns raros casos pode haver a 
necessidade de um novo procedimento de biópsia, especialmente quando há uma extensa quantidade de análises a serem realizadas 
em lesões de dimensões reduzidas ou parcialmente liquefeitas e/ou necróticas. Esse novo procedimento poderá ter custos adicionais.

13. Esta autorização também é dada a outros profissionais selecionados pelo meu médico a intervir no(s) procedimento(s) de acordo 
com o seu julgamento profissional, quanto à necessidade de coparticipação. 

14. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos benefícios e tratamentos alternativos, às possibilidades de ter os resultados 
que espero, a quaisquer problemas potenciais que possam ocorrer durante a recuperação e aos riscos que existem em não realizar o 
procedimento.

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 do Médico: ____________________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________________________   CRM: ____________________________

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

Termo de acompanhante do paciente submetido a procedimentos ambulatoriais

Eu,_______________________________________________________________________Identidade N.º ________________________
Responsabilizo-me por acompanhar o paciente acima após o procedimento ambulatorial realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, até 
sua residência.

Assinatura: __________________________________________________ São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____


