
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido 
Terapias Ablativas

1. Fui informado (a) pelo (a) médico (a) de que as avaliações e os exames realizados revelaram a(s) seguinte(s) alteração (ões), diagnósticos e/ou 
hipótese(s) diagnóstica(s):_______________________________________________________________________________________.
2. A equipe médica explicou-me a proposta do procedimento a que serei submetido. Estou ciente que serei submetido ao procedimento de______
______________________________________________, guiado por tomografia computadorizada e/ou ultrassonografia, ou mesmo associadas a 
técnicas de fusão de Imagem. A ablação de tumores/ lesões é a destruição de tecido destas lesões através de terapias térmicas, seja através do seu 
congelamento (crioablação) ou mesmo necrose coagulativa (radioablação ou ablação por micro-ondas). A indicação de uma ou outra técnica depende 
do tipo histológico de lesão, localização, tamanho e indicação da técnica mais adequada para cada tipo de tumor quer pelo médico solicitante, quer 
pelo médico intervencionista que fará o procedimento. A escolha de uma ou outra técnica estará sempre amparada por amplo arsenal de publicações 
cientificas disponíveis na literatura médica. Os benefícios incluem uma precisa destruição tecidual local, poupando estruturas saudáveis adjacentes 
ou auxiliar na redução tumoral complementando outros procedimentos, sendo uma alternativa menos invasiva a procedimentos cirúrgicos, impedindo 
o crescimento de células tumorais. A não realização desse procedimento pode não impedir o crescimento de células tumorais. Como métodos 
alternativos as ablações temos radioterapia, quimioembolizacao e radioembolizacao.1,2,3,4,5,6

3. Estou ciente que durante a realização do procedimento poderá haver sangramento, devido à complexidade do procedimento, bem como à 
vascularização da região puncionada, o Médico Intervencionista poderá optar por manter um dreno na região após o procedimento, podendo o mesmo 
permanecer desde um até alguns dias, sendo retirado conforme a evolução clínica. A depender da complexidade de um eventual sangramento da 
lesão manipulada pode haver a necessidade de embolização endovascular (introdução de molas através dos vasos no interior da lesão), ou mesmo 
de abordagem cirúrgica (raramente) para conter o foco de sangramento. 
4. Estou ciente de que o procedimento tem os seguintes riscos potenciais:

• Reações alérgicas às medicações utilizadas. A anafilaxia, que se refere à apresentação mais grave de alergia, ocorre entre 3 a 50 pessoas a 
cada 100000 (0,003 a 0,05%);7,8

• Flebite, termo que se refere à inflamação da veia, geralmente no local da medicação 1,8%;9

• Risco de óbito associado às terapias ablativas: de 0,32% a 0,5%
• Queimaduras cutâneas (somente para as radioablações): 0,6% 

Complicações mais frequentes nas ablações renais:
• Dor no local da inserção do probe ou perda de sensibilidade no local 5,1%;10,11,12,13

• Infecções urinárias (principalmente associadas à ablação de lesões renais) (0,73%); Infecção respiratória (0,73%); Infecção da ferida cirúrgica 
(0,36 %);10,11,12,13

• Pequenos sangramentos locais/locorregionais, Dificuldade respiratória, Queimaduras do fígado, necessidade de converter o procedimento 
percutâneo em cirurgia aberta (todos inferior a 1%);10,11,12,13

• Sangramento significativo, que pode levar à instabilidade hemodinâmica (inferior a 1%).10,11,12,13

Complicações mais frequentes nas ablações hepáticas:
• Derrame pleural sintomático (1,3%);13

• Abscesso peri-hepático (0,82%);13

• Abscesso na lesão tratada (0,82%);13

• Ascite requerendo tratamento (0,49%);13

• Hemorragia no trajeto da agulha (0,49%);13

• Biloma na lesão tratada (0,32%);13

• Insuficiência hepática (0,32%);13

• Lesão térmica do estômago e/ou intestino (0,16%);13

• Fístula biliar (0,16%).13

Complicações mais frequentes nas ablações pulmonares:
• Fístula Pleural (0,4%)14

• Lesão Nervos Braquiais / Plexo Braquial (0,3%)14

• Pneumotórax com necessidade de intervenções: drenagens, em raros casos pleurodeses  (22%)14

• Enfisema Subcutâneo (9,3%)14

• Hemoptise (6%)14

• Abcesso Pulmonar (1,6%)14

• Pneumonia (1,8%)14

• Morte(0,4%)14

• Lesão Diafragmática em variados graus (0,1%)14

• Disseminação Tumoral (0,1%)14

Complicações mais frequentes nas ablações Ósseas
• Possíveis lesões em estruturas neurais adjacentes à área tratada (este risco é  maior em procedimentos  na coluna)  5 %15 *TE*

TE



• Queimaduras cutâneas e/ou da musculatura adjacente ( 1 %)16

• Infecção do sítio de tratamento (2,6%)17

• Fraturas tardias (desde semanas até dois meses), mais evidente na faixa etária pediátrica, e em ossos longos (4,2)18

• Distrofia muscular, hiperalgesia, hiperestesia, distúrbios vaso-motores periféricos de diferentes graus (0,8)18

Complicações mais frequentes nas ablações de tireoide
• Hematoma local com resolução espontânea;
• Dor local;
• Disfonia temporária;
• Ruptura do nódulo abordado
• Lesão de plexo Braquial;
• Fraqueza nos Membros superiores;
• Paralisia do nervo recorrente;
• Oftalmopatia de Graves ou Síndrome de Horner.

5. Complicações graves são muito raras, mas podem levar a hospitalização prolongada, necessidade de repetição do procedimento ou muito 
raramente levar a óbito (0,32% a 0,5%).10,11,12,13

6. 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.
7. Autorizo que qualquer órgão ou tecido removido cirurgicamente seja encaminhado para exames complementares, entendo que isto se faz 
necessário para o esclarecimento diagnóstico ou tratamento.
8. Esta autorização também é dada a outros profissionais selecionados pelo meu médico a intervir no(s) procedimento(s) 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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Termo de acompanhante do paciente submetido a procedimentos ambulatoriais

Eu,_______________________________________________________________________Identidade N.º ________________________
Responsabilizo-me por acompanhar o paciente acima após o procedimento ambulatorial realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, até 
sua residência.

Assinatura: __________________________________________________ São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____


