
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para Radioguided Occult 

Lesion Localisation (ROLL)

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 Roll Mamário, procedimento pré-operatório que visa localizar a lesão mamária através de 
um marcador (radiofármaco), com o objetivo de auxiliar o médico durante a cirurgia na remoção 
da lesão. A marcação pode ser realizada através do ultrassom, mamografia/estereotaxia, ou 
ressonância magnética, dependendo das características da lesão existente.  O procedimento 
planejado foi a mim explicado pela equipe médica: o radiologista localiza a lesão, realiza antissepsia 
da mama e anestesia o local e, em seguida, marca a lesão com o material radioativo (Roll). 
Eventualmente, mais de uma injeção pode ser realizada na mama dependendo da quantidade e da 
extensão das lesões. Posteriormente, o paciente é encaminhado para o setor de Medicina Nuclear 
para aquisição de imagens e confirmação da localização da medicação de forma adequada. 
Quando as imagens realizadas demonstrarem uma localização inadequada do radiofármaco, 
poderei ser encaminhada para realizar nova marcação ou uma marcação complementar. No 
setor de medicina nuclear, quando for aplicável, um novo marcador é introduzido (SNOLL) para 
marcação do linfonodo sentinela. Foi- me recomendada a não utilização de cosméticos na região 
das mamas e axilas antes do procedimento, e a não suspender as medicações habituais, a 
não ser que haja recomendação médica. Como consequência deste procedimento pode-se ter 
desconforto durante a marcação da lesão. 

3. Estou ciente de que a dor pode ocorrer durante e 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.

4. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos benefícios (facilitar o procedimento 
cirúrgico), 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 (procedimento cirúrgico sem marcação pré-
operatória).

5. Os possíveis riscos associados a este procedimento foram-me esclarecidos e são os seguintes:

• Reação aos anestésicos locais (valor de referência da literatura: 1:5000 a 1:20000 casos)1. 
Nenhum caso de reação grave a anestésico local durante procedimentos mamários foi 
reportado no nosso serviço.

• Hematomas volumosos ou infecções, com incidência inferior a 1/1000 casos2 reportados na 
literatura. Não houve casos reportados em nosso serviço.

• Complicações como lesão de estruturas neurais locorregionais, trauma 
significativo dos tecidos ao redor da lesão-alvo não foram reportadas na *TE*

TE



literatura ou em nosso serviço;
• Perfuração do implante mamário (embora possa ocorrer, sem casos reportados oficialmente 

na literatura e em nosso serviço).
• Ocorrência de Pneumotórax por perfuração da parede torácica (3:100 a 1:1000 casos na 

literatura3 e nenhum caso reportado no nosso serviço).

6. Complicações graves são raras, mas podem levar a hospitalização prolongada, necessidade 
de repetição da cirurgia ou muito raramente levar a óbito. (não foi reportado caso na literatura e 
em nosso serviço). 

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

8. Autorizo que qualquer órgão ou tecido removido cirurgicamente seja encaminhado para exames 
complementares, desde que necessário para o esclarecimento diagnóstico ou tratamento.

9. 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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