
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para Fototerapia PUVA e 

UVB - Banda Estreita 

1. Fui informado(a) pela equipe médica de que as avaliações e os exames realizados revelaram a(s) seguinte(s) alteração(ões), diagnósticos e/ou 
hipótese(s) diagnósticas:____________________________________________________________________________________________________ .
2. A equipe médica explicou-me a proposta do procedimento a que serei submetido, a realização de fototerapia como forma de tratamento do _________
___________________________________________________________________. O procedimento planejado foi a mim explicado pela equipe médica. 
3. Foi-me explicado que a terapia pela luz, chamada fototerapia pelo método PUVA ( luz ultravioleta A associada a medicação via oral) ou  pelo 
método UVB-banda estreita  (parte do espectro da luz ultravioleta B) é utilizada para tratar várias doenças de pele como Psoríase, Eczema, Prurido, 
manifestações cutâneas da Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro (DECH), Linfoma T Cutâneo, Vitiligo, Dermatite atópica, entre outras.
4. O objetivo desse tratamento não é a cura, mas o controle ou a melhora do quadro clínico de sua doença1-6.
5. Durante o tratamento você será exposto a uma luz ultravioleta de alta energia por um período de tempo e número de sessões variáveis, a depender 
do tipo de diagnóstico e condições clínicas do paciente.
6. O tratamento é individualizado de acordo com características do paciente como coloração da pele, idade, área a ser tratada e diagnóstico médico, 
assim inicialmente pode ser necessário 2 a 3 sessões por semana. As sessões iniciais começam com alguns segundos de exposição à luz e o tempo 
é aumentado progressivamente conforme a doença tratada, tolerância, necessidade e será determinado pela equipe médica. Geralmente recomenda-
se um intervalo de 48 horas entre as sessões. Pode ser necessário um mínimo de 15-25 sessões para ser notada uma melhora2. Seu tratamento será 
reavaliado pela equipe responsável pela aplicação da fototerapia a cada sessão e pela equipe médica responsável pela fototerapia a cada 30-60 dias.
7. Os benefícios esperados pela fototerapia PUVA e UVB banda estreita são os seguintes:

• Melhora nas lesões existentes;
• Redução no aparecimento de novas lesões.

8. Remissão: Em muitos casos, observa-se a resolução próxima ao total do processo da doença, podendo variar de acordo com as características do 
paciente e da doença existente. Terapia de manutenção pode ser necessária para manter o resultado alcançado.
9. A fototerapia é um tratamento que tem anos de uso, é seguro e bem tolerado, apesar disso existem efeitos colaterais e possíveis riscos relacionados 
a este procedimento, que são os seguintes1,2,4,5,7,8:

• Vermelhidão: é o efeito colateral mais comum, aparece principalmente nas primeiras 24 horas após a sessão em até 20% dos pacientes. Podendo 
ocorrer em qualquer momento do tratamento independente do número de sessões que já tenha realizado; 

• Coceira e/ou pinicação, ocorre em cerca de 10% dos casos;
• Ressecamento da pele;
• Bronzeamento/aumento da pigmentação da pele;
• Queimadura (de leve a formação de bolhas);
• Aumento do risco de ocorrência de tumores de pele dependentes de luz ultravioleta (carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular) – o risco 

é diretamente proporcional ao número de sessões recebidas e ocorre em pacientes submetidos a altas doses (acima de 150-200 sessões) de 
fototerapia pelo método PUVA. Estatisticamente não ocorre pelo método UVB de banda estreita;

• Aumento de sardas - ocorre mais comumente no tratamento pelo método PUVA em cerca de 50% dos pacientes e é diretamente proporcional ao 
número de sessões realizadas e tem caráter benigno

• Fotoenvelhecimento da pele, caracterizado pelo aparecimento de rugas e vasos finos;
•  Catarata;
• Câncer Genital em homens;
• Piora de outras doenças sensíveis ao comprimento de onda UV, como, por exemplo, o lúpus eritematoso.

10. Os efeitos listados acima são dependentes do tipo de diagnóstico, tempo de terapia, bem como características individuais relacionadas à pigmentação 
da pele do paciente. Estou ciente que estes efeitos podem não incluir todos os riscos relacionados a exposição à luz ultravioleta, sendo apenas os mais 
frequentes.
11. Fui esclarecido sobre a importância em relatar para a equipe assistencial (Médicos e Enfermeiros) sinais e sintomas como: ardor, 
coceira e vermelhidão na região do tratamento, antes de cada sessão. *TE*

TE



12. Equipamentos de proteção como óculos, uso de “cuecas” e protetores genitais (para homens) dependendo da área acometida pelas lesões são 
absolutamente necessários para redução dos riscos de catarata e câncer genital respectivamente. As mulheres são orientadas a permanecer de calcinha 
e sutiã ou biquíni completo para proteção de áreas sensíveis. Fui orientado e me comprometo a utilizá-los durante a terapia.
13. Importante lembrar que alguns medicamentos podem aumentar a chance de efeitos colaterais quando usados simultaneamente com a exposição 
à luz ultravioleta, por isso qualquer medicação usada durante o tratamento deve ser comunicada à equipe responsável pela fototerapia antes de cada 
sessão.
14. Recebi outras orientações de cuidados como: evitar exposição direta da pele ao sol, usar fotoprotetor nas áreas expostas a luz entre as sessões, 
hidratar a pele com frequência após as sessões, usar cuidados específicos no banho (uso de sabonetes neutros, banhos rápidos e  com água morna) 
visando  minimizar os efeitos colaterais relacionados3.
15. Caso a terapia indicada para você seja a PUVA, você necessitará tomar uma medicação por boca para tornar a pele mais responsiva a essa luz. 
Essa medicação é chamada psoralênico será indicada pelo médico responsável pela sua fototerapia. O psoralênico pode causar náusea e aumentar a 
chance de vermelhidão na pele com exposição a qualquer luz ultravioleta, por isso é indicado que se alimente ao tomar essa medicação e que use óculos 
escuros e proteção solar entre as sessões. 
16. A eficácia da fototerapia5,6 é variável de acordo com a doença tratada, do grau do acometimento da pele, do fototipo do paciente (classificação que 
se dá a pele de acordo com a reação frente a exposição solar), do tipo de radiação recebida, da frequência do tratamento e das medicações usadas 
concomitantemente para o tratamento da doença em questão. 
17. Para cada uma das doenças que pode ser tratada pela fototerapia existem alternativas a essa modalidade de tratamento que podem ser optadas a 
qualquer momento conjuntamente com a equipe médica responsável pelo seu caso.
18. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos benefícios, aos tratamentos alternativos e às possibilidades de ter os resultados esperados. 
Também recebi todas as explicações quanto a quaisquer problemas potenciais que possam ocorrer durante a recuperação e aos riscos que existem em 
não realizar o procedimento.
19. Esta autorização é dada ao(à) médico(a) ___________________________________________ bem como ao(s) seu(s) assistente(s) e/ou outro(s) 
profissional(is) por ele selecionado(s) a intervir no(s) procedimento(s) e de acordo com o seu julgamento profissional, quanto à necessidade de 
coparticipação.

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: _____:_____
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