
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para Realização 

de Trombólise Intra-Arterial e/ou 
Trombectomia Mecânica

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 e autorizo a realização de: 
________________________________________________________________________________________

3. Recebi a informação a respeito do seguinte procedimento:
TROMBÓLISE INTRA-ARTERIAL E/OU TROMBECTOMIA MECÂNICA: O Acidente Vascular Cerebral 
Isquêmico (AVCI), também conhecido por derrame, infarto ou isquemia cerebral, é causado pela falta de 
sangue em uma área do cérebro por causa de uma obstrução (entupimento) de uma artéria. A falta do sangue, 
que carrega oxigênio e nutrientes, pode levar a morte do neurônio em poucas horas. Responsável por 85% 
dos casos de derrame, a doença é a principal causa de morte e incapacidade no Brasil. O AVCI pode deixar 
sequelas que podem ser leves e passageiras, graves e incapacitantes ou levar a morte. As mais frequentes são 
paralisias em partes do corpo e problemas de visão, memória e fala. Por isso, o reconhecimento dos sintomas, 
encaminhamento ao hospital e tratamento rápido são fundamentais. Sintomas: Fraqueza ou adormecimento 
em apenas um lado do corpo, dificuldade para falar e/ou entender coisas simples, engolir, andar, enxergar, 
tontura, perda da força da musculatura do rosto ficando com a boca torta, perda da coordenação motora. Os 
sinais acontecem de forma súbita e podem ser únicos ou combinados. Podem ter intensidades diferentes. Crise 
convulsiva e perda da consciência, náuseas e vômitos também podem ocorrer. Tratamento/benefícios: Nos 
casos em que há oclusão (entupimento) de uma artéria grande do cérebro, o procedimento a ser realizado (em 
concomitância ou não com a terapia endovenosa) é a desobstrução mecânica da artéria, que é feita através 
de um cateter introduzido numa artéria da região inguinal (virilha). Através deste cateter alguns materiais como 
stent, balão, sistema de aspiração, ou injeção de drogas são usados para a retirada ou desintegração do 
trombo, com o objetivo de restabelecer a circulação do sangue.(1,2) 
O tratamento endovascular do AVCI agudo (trombólise intra-arterial e/ou trombectomia mecânica) deve ser feito 
o mais rapidamente possível, para se recuperar o máximo possível de tecido nervoso.(1,2)

O procedimento deve ser realizado baseado nos critérios clínicos e radiológicos aceitos pelas últimas diretrizes.

4. O potencial benefício do tratamento endovascular do AVCI agudo é evitar a evolução do AVC para uma 
isquemia maligna e ajudar na recuperação e reabilitação do paciente. A realização de medicação endovenosa 
trombolítica é o tratamento alternativo à trombectomia, porém com resultados de repercussão inferiores ao 
procedimento endovascular. A não realização do procedimento está relacionado à uma taxa significativamente  
menor de reabilitação e um desfecho clínico desfavorável.

5. Estou ciente de que a dor pode ocorrer após o procedimento realizado e que as medidas para seu controle 
estarão disponíveis sempre que necessário. Compreendi a importância de comunicar à equipe assistencial a 
ocorrência de dor.

6. Os possíveis riscos associados a este procedimento foram-me esclarecidos e são os seguintes
• O risco de complicação do procedimento é de até 10%, sendo que ocorre hemorragia cerebral 
sintomática em até 6% desses casos.(1,2)

• O risco de sangramento cerebral ou outra parte do corpo.(1,2) *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. Powers WJ, Derdeyn CP, Biller J, Coffey CS, Hoh BL, Jauch EC, et al. American Heart Association/American Stroke Association Focused Update of the 2013 Guidelines 
for the Early Management of Patients With Acute ischemic Stroke Regarding Endovascular Treatment: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart 
Association/American Stroke Association. Stroke. 2015;46(10):3020-35
2. Pontes-Neto OM, Cougo P, Martins SC, Abud DG, Nogueira RG, Miranda M, et al. Brazilian Guidelines for Endovascular Treatment of Patients With Acute Ischemic Stroke. 
Arq Neuropsiquiatr. 2017;75(1):50-6

7. Complicações graves são raras, mas podem levar a hospitalização prolongada, necessidade de repetição 
da cirurgia ou levar a óbito. O quadro clínico inicial é grave e apresenta uma taxa de mortalidade mesmo com 
o sucesso da recanalização de 80-90%.

8. 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.

9. Por livre iniciativa, autorizo que o(s) procedimento(s) seja(m) realizado(s) da forma como foi exposto no 
presente termo, inclusive os procedimentos necessários para tentar solucionar situações imprevisíveis e 
emergenciais, as quais deverão ser conduzidas e resolvidas de acordo com a singularidade de cada evento. 

10. Esta autorização é dada ao (à) meu 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.

11. Tive a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas relativas ao procedimento e/ou tratamento, após 
ter lido e compreendido todas as informações deste documento antes de sua assinatura.

Deve ser preenchido pelo médico - Urgência Clínica

Autoriza a realização de trombólise Intra-Arterial e/ou Trombectomia Mecânica – Urgência Clínica.
Paciente impossibilitado e impossibilidade de submissão do termo de consentimento ao responsável.

Nome: _______________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________________________   CRM: _________________

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


