
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: _____________________________ Leito: _____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido para Coleta de 

Secreção Vaginal

1. Meu médico assistente solicitou o(s) exame(s) de ________________________________ por 
conta da seguinte alteração diagnóstica e/ou hipótese diagnóstica: __________________________.

2. O procedimento de coleta de amostra de secreção dentro do canal vaginal, tem finalidade de 
investigação diagnóstica. Realizado por profissional do sexo feminino, pode ser indicado para 
mulheres virgens ou não, que necessitam de análise do material para posterior tratamento a ser 
conduzido pelo médico requisitante. 

3. O exame, para a maioria das pacientes, é indolor e não tem efeitos colaterais. Para a realização 
do exame não se faz a anti-sepsia do local previamente à coleta, para garantir a coleta da 
secreção sem interferência do produto da anti-sepsia. (Isenberg, 2004)

4. Não há riscos, pois o exame, apesar de invasivo, utiliza material flexível de pequeno diâmetro.  

5. Após a colocação do espéculo, inicia-se a coleta da secreção introduzindo-se um cotonete 
estéril (swab) através da abertura da vagina. Com essa ação, a secreção se prende ao cotonete 
que depois de retirado do canal vaginal, será acondicionado em recipiente próprio para o 
transporte e encaminhado para análise ao Laboratório Clinico Einstein. 

6. Autorizo que todo o material coletado durante o procedimento seja encaminhado para exames 
complementares, para o esclarecimento diagnóstico ou tratamento.

7. Pode ser indicado para mulheres virgens ou não, que necessitam de análise do material para 
posterior tratamento a ser conduzido pelo médico requisitante. No caso de mulheres virgens, o 
exame será realizado sem a colocação de espéculo com o swab sendo introduzido através do 
orifício do hímem sem prejuízo para a mulher. Não há um exame substituto. O resultado desse 
exame auxilia na conduta mais adequada para a paciente.

8. Para a realização de exames em menores de 18 anos é imprescindível o acompanhamento 
de um responsável legal.

9. Esta autorização é dada à médica e a equipe de coleta de secreção vaginal do HIAE 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.
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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.

Deve ser preenchido pela Médica / Enfermeira / Técnico de Enfermagem

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 da médica / enfermeira / técnico de enfermagem: ______________________________________

________________________________________________________________________________________

Assinatura: ___________________________________________   CRM/COREN: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

Referências
Isenberg, H.D.; Clinical Microbiology Procedures Handbook. v.2, 2004.

 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): ______________________________________

Nome: ___________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________   Identidade N.º: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____


