
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para 

Iodoterapia para hipertireoidismo

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 me explicou o procedimento a que serei submetido, bem como a programação do tratamento: 
_____________________________________________________________. A radioiodoterapia consiste na 
administração via oral de iodo-131 (131I), um elemento radioativo. A atividade de radiação a ser administrada 
é calculada com base em exames de imagem (especialmente a ultrassonografia e cintilografia da tireoide) e 
exames laboratoriais, considerando-se ainda características particulares de cada paciente.

3. O tratamento será realizado pela equipe de Medicina Nuclear, sob responsabilidade do Dr(a).: ___________
_________________________________________________________ - CRM: ___________________. Caso 
necessário, outras equipes médicas podem ser envolvidas no tratamento e seguimento clínico.

4. O objetivo da radioiodoterapia é reduzir o tecido tireoidiano funcionante (por morte celular decorrente da 
exposição à radiação) e, consequentemente, reduzir a produção dos hormônios tireoidianos. O resultado do 
tratamento depende da quantidade de tecido tireoidiano funcional remanescente após o tratamento. Se esse 
remanescente ainda produzir quantidades excessivas de hormônios tireoidianos, o quadro de hipertireoidismo 
pode persistir e, nesses casos, uma nova dose terapêutica ou tratamentos complementares podem ser 
indicados (hipertireoidismo persistente é esperado em cerca de 10% a 20% dos pacientes, dependendo 
especialmente da causa do hipertireoidismo e da atividade de radiação administrada).1 Caso o tecido 
remanescente seja suficiente para produzir os hormônios tireoidianos em quantidade normal, o paciente pode 
permanecer em eutireoidismo, definido como função tireoidiana dentro dos limites normais (é importante ressaltar 
que a função tireoidiana nesses casos deve continuar a ser monitorada, pois o estado de eutireoidismo pode ser 
temporário). Finalmente, caso o tecido remanescente funcional seja insuficiente para produzir a quantidade de 
hormônios necessária, o paciente pode evoluir para um quadro de hipotireoidismo, necessitando de reposição dos 
hormônios tireoidianos. A porcentagem de pacientes com hipotireoidismo após a radioiodoterapia aumenta com 
o tempo e, em geral, esse estado é definitivo. A taxa de controle do hipertireoidismo com a radioiodoterapia 
é de 80% a 90% (considerando tanto os resultados de eutireoidismo como hipotireoidismo).1,2

5. Os possíveis efeitos colaterais relacionados à radioterapia estão descritos a seguir:
Dor na região cervical (1% a 5% dos pacientes)3: alguns pacientes apresentam dor discreta na região cervical 
após o tratamento, decorrente da inflamação do tecido tireoidiano (esse sintoma é autolimitado com duração de 
no máximo 7 dias e indica efetividade da terapia). Caso necessário, tanto a equipe de medicina nuclear como a 
equipe médica que solicitou o tratamento podem indicar medicamentos específicos para controle da dor.
Agravamento da oftalmopatia associada a doença de Graves (10% a 39% dos casos)4: desenvolvimento 
ou agravamento da oftalmopatia pode ocorrer após a radioiodoterapia. Profilaxia com corticosteroides pode 
ser indicada em pacientes considerados de maior risco (pacientes com sinais de orbitopatia em atividade e 
fumantes), conforme orientação da equipe médica responsável.
Persistência ou exacerbação dos sintomas de hipertireoidismo: o efeito da radioiodoterapia não é 
imediato, portanto, alguns sintomas do hipertireoidismo devem persistir por 2 a 3 semanas 
após o tratamento, dependendo especialmente das condições clínicas antes do procedimento 
(medicações específicas podem ser utilizadas nesse período para amenizar o quadro, de acordo *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: _____:_____
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com a equipe que solicitou o tratamento).
Hipotireoidismo definitivo: como citado acima, o hipotireoidismo é um dos desfechos possíveis e desejados 
da radioiodoterapia. A incidência de hipotireoidismo nos pacientes tratados aumenta progressivamente, 
exigindo reposição hormonal definitiva (dessa forma, um acompanhamento endocrinológico a longo prazo é 
indispensável para todos os pacientes).
Não existem evidências de aumento do risco de outras neoplasias com as atividades de radiação 
habitualmente administradas para tratamento de hipertireoidismo.5

6. Alternativas possíveis à radioiodoterapia: outras modalidades terapêuticas para o hipertireoidismo incluem 
tratamento medicamentoso, cirurgia e ablação. A indicação de uma modalidade específica, bem como a possível 
associação entre diferentes modalidades, é definida de forma individualizada, de acordo com características 
próprias de cada paciente, envolvendo equipes multidisciplinares.

7. A radioiodoterapia é contraindicada durante a gestação, por risco de danos ao feto. Lactantes devem 
suspender a amamentação após o tratamento. A concepção deve ser evitada por 6 a 12 meses, tanto 
para mulheres como para homens, conforme orientação médica.

8. Cuidados de proteção radiológica: após o tratamento, são necessários cuidados adicionais para minimizar 
a exposição à radiação de outros indivíduos (evitar contato prolongado com outras pessoas, especialmente 
crianças ou gestantes e adotar cuidados com as secreções, conforme orientação médica).

9. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos benefícios, possíveis tratamentos alternativos e 
possibilidades de obter os resultados esperados. Estou ciente que a ausência de tratamento deve impactar 
nesses resultados.


