
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para Tratamento 

Endovascular do Aneurisma Cerebral

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 Embolização 
Percutânea de Aneurisma Cerebral.

3. Recebi a informação a respeito do seguinte procedimento:
TRATAMENTO ENDOVASCULAR (EMBOLIZAÇÃO PERCUTÂNEA) DO ANEURISMA CEREBRAL: 
O tratamento dos aneurismas cerebrais podem ser cirúrgicos ou endovasculares, tendo recebido orientações sobre as duas 
modalidades. A decisão de tratar um aneurisma que não apresentou sangramento ou sintomas é baseada em vários fatores, 
como idade e condição clínica do paciente, número e tamanho dos aneurismas, hipertensão arterial, história familiar, impacto 
emocional da presença do aneurisma, outras doenças associadas, como coarctação de aorta, doença policística renal, 
doenças do colágeno, necessidade de anticoagulação e outras situações. 
A embolização é feita com anestesia geral, através de uma sonda (cateter) introduzida em geral pela artéria femoral (localizada 
na virilha) e existem várias técnicas e materiais médico-hospitalares que podem ser usados para este tratamento. Em alguns 
casos o tratamento poderá ser incompleto por dificuldades técnicas e que eventualmente outra sessão de embolização, 
ou mesmo cirurgia, poderá ser necessária para complementar o tratamento, embora isto seja infrequente. A necessidade 
de novo tratamento varia de 4 a 7%(1,2) e depende do tipo e tamanho do aneurisma. Após o procedimento será necessário 
internação hospitalar podendo ser ou não em unidade de terapia intensiva. Nos aneurismas que tiveram hemorragia a 
situação clínica do paciente é mais grave, com complicações decorrentes da hemorragia e que não mudam com o tratamento 
do aneurisma. O tratamento do aneurisma impede que ocorra um novo sangramento e, portanto, ele deve ser feito o mais 
rapidamente possível.
Devido à probabilidade muito maior de vir a ter outro aneurisma que uma pessoa que nunca teve, eu deverei repetir exames 
de imagens periodicamente, que servirão também para detectar algum possível crescimento do aneurisma tratado. 

4. O benefício em realizar o tratamento endovascular consiste em realizar um tratamento minimamente invasivo e eficaz. A 
alternativa terapêutica ao tratamento endovascular é a cirurgia (microcirurgia) convencional. A não realização do tratamento 
do aneurisma pode dificultar o tratamento clínico nos casos de aneurisma roto e não evitar a progressão dos aneurismas 
não rotos.

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:
A equipe do Hospital Israelita Albert Einstein tem índices de complicações sintomáticas que são compatíveis com os 
publicados na literatura pelos melhores serviços do mundo, e que correspondem a cerca de 2 a 4,8% (1,3) para  os aneurismas 
não rotos e é maior para os que sofreram hemorragia - 6,6%(4) - além das possíveis complicações relativas à hemorragia por 
si mesma - 23,7%.(5) Essas complicações podem ser relacionadas à formação de trombos no aneurisma ou nos materiais 
usados, que podem causar oclusão arterial local ou à distância, que podem ou não ter manifestação clínica, dependendo 
da área do cérebro atingida. Outra complicação está relacionada à hemorragia durante o procedimento, proveniente do 
aneurisma ou a trauma em outro local. Tais complicações podem causar déficit neurológico transitório ou 
permanente de gravidade variável e, mais raramente óbito. Outras complicações como alergia ao meio de 
contraste de 0,1%(6) e sangramento no local de acesso de 0,3%(6) também podem ocorrer. *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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A estrutura hospitalar do serviço de Neurradiologia Intervencionista (equipe multiprofissional) está capacitada para atender 
a qualquer tipo de complicação.

7. Complicações graves são raras, mas podem levar a hospitalização prolongada, necessidade de repetição da cirurgia ou 
muito raramente levar a óbito. Mundialmente as taxas de óbito ficam em aproximadamente 0,3%(1-7)

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. 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.

10. 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 acompanhante

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: _____:_____


