
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para 

Radioembolização

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 radioembolização é um tratamento para lesões tumorais hepáticas, que consiste na injeção de 
microesferas marcadas com um elemento radioativo denominado ítrio-90 (90Y). Um procedimento 
de radiologia intervencionista é utilizado para injeção das microesferas seletivamente nas artérias 
hepáticas que irrigam as lesões tumorais. Após a injeção, as microesferas se alojam nos pequenos 
vasos sanguíneos tumorais (embolização) e a radiação beta emitida pelo 90Y provoca a destruição 
de células das lesões tumorais. Como o alcance das partículas beta de radiação emitidas pelo 90Y 
é muito curto (em média 2,5 mm no tecido humano), grande parte do tecido hepático não recebe 
doses expressivas de radiação. Essa terapia é sempre realizada sob sedação e tem duração de 
aproximadamente 90 minutos. Previamente ao procedimento terapêutico, um exame com metodologia 
intervencionista similar (mas sem fins terapêuticos) deve ser realizado para checar a viabilidade e 
estabelecer a programação do tratamento.

3. O tratamento será realizado em conjunto pelas equipes de Medicina Nuclear e Radiologia 
Intervencionista, sob responsabilidade do Dr(a).: _________________________________________
_______________________________ - CRM: ______________________. Caso necessário, outras 
equipes médicas podem ser envolvidas no tratamento e seguimento clínico.

4. A radioembolização com 90Y é usualmente indicada para tratamento de lesões hepáticas primárias 
(localmente avançadas) ou secundárias (metástases), em casos nos quais não é possível tratamento 
cirúrgico. O objetivo do tratamento é a manutenção da qualidade de vida dos pacientes, assim como 
melhora na sobrevida. Os efeitos colaterais frequentes incluem fadiga, dor abdominal, náuseas e 
febre baixa1 (medicamentos específicos são utilizados durante o tratamento para minimizar esses 
sintomas). Pode ocorrer também desconforto, sangramento ou formação de hematoma na região da 
punção realizada para o procedimento intervencionista. Em menor número de pacientes (2% a 8% dos 
casos)1, uma porcentagem das microesferas pode se concentrar inadvertidamente em outros órgãos 
como o estômago, intestino e vesícula biliar (o estudo pré-tratamento tem como objetivo minimizar a 
ocorrência desses eventos)1,2. Nesses casos, podem ocorrer quadros inflamatórios decorrentes da 
irradiação desses órgãos, o que pode exigir tratamentos específicos. Os quadros de dor, assim como os 
demais efeitos colaterais, serão avaliados em conjunto pelas equipes de Medicina Nuclear e Radiologia 
Intervencionista, bem como pela equipe titular que encaminhou o paciente para o tratamento.

5. Cuidados de proteção radiológica: por se tratar de um tratamento que envolve a administração 
de material radioativo, a radioembolização exige ainda cuidados de proteção radiológica. Durante 12 a 
24 horas após o tratamento, recomenda-se manter distância igual ou superior a 2 metros 
de gestantes e crianças.
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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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6. Por se tratar de um tratamento que envolve a administração de material radioativo, a 
radioembolização com 90Y é contraindicada durante a gestação ou amamentação.

7. Alternativas possíveis à radioembolização com 90Y: a radioembolização está indicada em lesões 
hepáticas que não são passíveis de tratamento cirúrgico. Outras modalidades terapêuticas (incluindo 
quimioterapia, quimioembolização, ablação e terapias alvo) podem ser alternativas para o tratamento 
de lesões hepáticas. A indicação de uma modalidade específica, bem como a associação entre as 
diferentes modalidades, é definida de forma individualizada, de acordo com características próprias 
de cada paciente, envolvendo equipes multidisciplinares.

8. Eficácia do tratamento: os estudos demonstram resultados da radioembolização com 90Y, 
especialmente no tratamento de tumores primários localmente avançados (carcinoma hepatocelular ou 
colangiocarcinoma) e no tratamento de metástases de carcinoma colorretal.1,2 É importante ressaltar 
que o objetivo da radioembolização é o controle das lesões hepáticas, e não necessariamente 
a cura da doença.

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 ou a 
interrupção do mesmo deve impactar nesses resultados.


