
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para Terapia 
com Cloreto de Radio-223 (223Ra)

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: _____________________________________________________________. O protocolo 
padrão de tratamento com Cloreto de Radio-223 (223Ra) é constituído de ao menos seis aplicações 
intravenosas, com intervalo de aproximadamente quatro semanas entre cada aplicação.

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. A Terapia com 223Ra está indicada em pacientes com metástases ósseas. A indicação mais bem 
estabelecida é o tratamento de metástases ósseas em pacientes com tumor de próstata, previamente 
caracterizadas em estudos de imagem (cintilografia óssea ou PET/CT). A eficácia desse tratamento foi 
comprovada em estudos clínicos que demonstraram melhora da qualidade de vida dos pacientes, em 
especial pelo alívio da dor decorrente das metástases ósseas, assim como aumento da sobrevida.1,2,3

5. Efeitos colaterais: os efeitos da terapia com 223Ra são restritos aos locais de concentração do 
radiofármaco (ossos e especialmente lesões ósseas em atividade). O principal efeito colateral esperado 
é a toxicidade hematológica (decorrente da exposição da medula óssea à radiação), com consequente 
redução do número de células sanguíneas (toxicidade hematológica significativa ocorre em mais de 10% 
dos pacientes)3. No período do tratamento, os efeitos colaterais serão monitorados e, eventualmente, 
podem ser necessárias mudanças no tratamento proposto, assim como procedimentos adicionais 
(suspensão do tratamento, transfusões sanguíneas ou outras medicações específicas). Durante dois 
ou três dias após o tratamento, pode também ocorrer um ligeiro aumento da dor. Esse é um fenômeno 
esperado e pode ser uma indicação que o tratamento está funcionando. Esses quadros de dor podem 
ser aliviados com analgésicos que já estão em uso ou, eventualmente, podem ser necessárias novas 
medicações (conforme orientação da equipe médica titular que solicitou o tratamento). Com o passar 
do tempo, espera-se uma melhora substancial da dor. Outros possíveis efeitos colaterais incluem 
náusea (até 40% dos casos), vômitos (até 24% dos casos) e diarreia (até 26% dos casos).3

6. Alternativas possíveis ao tratamento com 223Ra: a terapia com 223Ra é uma modalidade de 
tratamento complementar. Portanto, o paciente usualmente já foi submetido a outras modalidades 
terapêuticas e pode, inclusive, realizar tratamentos concomitantes ao 223Ra. 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.

7. Eficácia do tratamento: os principais estudos clínicos realizados demonstraram 
prolongamento da sobrevida global dos pacientes e controle dos sintomas relacionados às *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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lesões ósseas, com perfil de segurança adequado.1,2,3 É importante ressaltar que o objetivo da terapia 
com 223Ra não é a cura da doença, e sim o seu controle (promovendo dessa forma o prolongamento 
da sobrevida e melhora dos sintomas).

8. Por se tratar de um tratamento que envolve a administração de material radioativo, a terapia 
com 223Ra é contraindicada durante a gestação ou amamentação. Devido a potenciais efeitos da 
radiação na espermatogênese, recomenda-se o uso de métodos contraceptivos para homens 
sexualmente ativos durante 6 meses após o tratamento com 223Ra.

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.


