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TERMO DE ESCLARECIMENTO, CIÊNCIA E CONSENTIMENTO PARA PROCEDIMENTOS DE RADIOTERAPIA 

(Consentimento informado - Norma Técnica Resolução SS-169 de 19/06/96) 

 

Autorizo a realização do(s) seguinte(s) procedimento(s): __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

no paciente:_____________________________________________________________________________ 

No caso de envolver lateralidade, especificar: 

(      ) Direito (      ) Esquerdo (      ) Bilateral 

Indicado pelo médico(a) Dr.(a)______________________________________________________ 

após ter sido informado(a) do resultado das avaliações e exames, que revelaram as seguintes alterações 

e/ou diagnóstico(s): ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Estou ciente e fui informado(a) em linguagem clara e compreensível da necessidade do tratamento 

radioterápico, da natureza e dos efeitos da radioterapia, dos benefícios, dos riscos, das complicações 

potenciais e das alternativas possíveis, tendo podido fazer perguntas que foram respondidas 

satisfatoriamente, inclusive quanto aos benefícios e/ou riscos de não ser tomada nenhuma atitude diante 

da natureza da patologia diagnosticada. Estou ciente que o tratamento proposto compõe-se de ________ 

aplicações, em um período de ________ semanas. 

Estou ciente de que a radiação é potente para destruir tecidos, sejam doentes ou saudáveis, 

existindo, portanto a possibilidade de danos ao organismo. 

Se for necessário autorizo a ter a pele tatuada com pequenas e permanentes marcas, a fim de 

demarcar as áreas do tratamento radioterápico. 
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Estou ciente ainda que, consoante disposição legal expressa, do Código de Ética Médica, é vedado ao 

médico efetuar qualquer procedimento/tratamento médico sem o esclarecimento e o consentimento prévio 

do paciente ou de seu responsável legal, salvo em iminente perigo de vida.  

Assim, se a evolução do quadro de saúde apresentado colocar a vida do paciente em risco, estou 

ciente de que serão adotados os procedimentos médicos e hospitalares recomendáveis, na tentativa de 

afastar o perigo de vida apurado. 

Por livre iniciativa autorizo que o(s) tratamentos(s) seja(m) realizado(s) da forma como foi exposta 

no presente termo, inclusive quanto aos procedimentos necessários para tentar solucionar as situações 

imprevisíveis e emergenciais, as quais serão conduzidas de acordo com o julgamento técnico do médico 

acima autorizado e equipe, para que sejam alcançados os melhores resultados possíveis, através dos 

recursos conhecidos da Medicina disponíveis no local de realização dos procedimentos.  

Além disso, certifico que este termo me foi explicado e que:  

1. Recebi explicações claras sobre as alternativas de tratamento, benefícios e complicações 

potenciais. 

2. Autorizo qualquer outro procedimento, exame, tratamento, incluindo transfusão sanguínea e/ou 

cirurgia que sejam necessários em decorrência de situações imprevistas e necessitem de cuidados diferentes 

daqueles inicialmente propostos. 

 3. Autorizo a divulgação das informações médicas contidas em meu prontuário, exclusivamente para 

finalidade científica da Instituição, desde que minha identidade permaneça anônima. 

 4. Autorizo a realização de filmagens/fotografias e, caso necessário, a veiculação das referidas 

imagens para fins científicos. Estou ciente também, que tais procedimentos serão realizados por 

profissionais indicados pelo(a) meu(minha) médico(a), sem qualquer ônus financeiro, presente ou futuro, 

assegurando o pleno sigilo de minha identidade. 

5. Apesar de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas as 

dúvidas e estando plenamente satisfeito(a) com as informações recebidas, reservo-me o direito de revogar 

este consentimento antes que o(s) procedimento(s), objeto deste documento, se realize(m).  

6. Estou ciente que posso solicitar esclarecimentos das dúvidas que possam surgir em qualquer fase 

do tratamento. 

 7. Declaro que recebi explicações, compreendi e tive a oportunidade de esclarecer minhas dúvidas, 

concordo com o exposto acima e que me foi dado o direito de anular, neste momento, quaisquer espaços 

em branco, parágrafos ou palavras com os quais não concordasse. 
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DEVE SER PREENCHIDO PELO PACIENTE OU SEU RESPONSÁVEL  

Confirmo que recebi explicações, li, ou que foi lido para mim e que compreendo as informações 

fornecidas, além de que foi me concedida à oportunidade de anular, questionar, alterar qualquer espaço, 

parágrafo ou palavras com as quais não concordasse. Tive a oportunidade de fazer perguntas, que me 

foram respondidas satisfatoriamente. Assim, tendo conhecimento autorizo a realização do procedimento 

proposto.  

(     ) Paciente (     ) Responsável (Grau de parentesco): ____________________________ 
 
Nome legível: _____________________________________________________________________ 

Identidade N°: _____________________________________________________________________ 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

 

ACOMPANHANTE/TESTEMUNHA 

Nome legível: _____________________________________________________________________ 

Identidade N°: _____________________________________________________________________ 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

 

PREENCHIMENTO DO PROFISSIONAL MÉDICO 

Confirmo que expliquei detalhadamente para o paciente e/ou responsável, ou familiar, o 

propósito, os benefícios, os riscos e as alternativas para o tratamento descrito. Acredito que o 

paciente/responsável entendeu o que expliquei. 

Nome legível: _____________________________________________________________________ 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: ______________________________________ CRM: ____________________________ 

 

         

 


