
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente:

Passagem:

Prontuário:

Leito:

 Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido para Doação 

de Sangue Total

3. Estou ciente que de acordo com a legislação e normas técnicas vigentes em todas as doações efetuadas são 

realizados os seguintes testes laboratoriais: tipagem ABO/Rh, pesquisa de anticorpos irregulares, testes sorológicos 

para hepatite B e C, doenças de Chagas, sífilis, AIDS (HIV), HTLV I/II e detecção de hemoglobinas anormais, além dos 

testes de detecção de ácido nucleico (NAT) para hepatite B e C e para HIV. Além disso, é realizado um teste não 

obrigatório pela legislação vigente, o teste de hemoglobina glicada (HbA1c). Estou ciente que estes testes poderão não 

ser realizados em algumas circunstâncias como, por exemplo, em caso de doação incompleta.  Estou ciente que os 

exames laboratoriais realizados na doação têm a finalidade de garantir um sangue o mais seguro possível para o 

paciente que recebe a transfusão.

4. Entendi e estou ciente que pode haver resultado alterado (falso positivo / positivo) ou inconclusivo nos testes 

sorológicos para os agentes infecciosos acima mencionados. Estou ciente e concordo que, nesta situação, poderei ser 

convocado pelo banco de sangue (Departamento de Hemoterapia e Terapia Celular do Hospital Israelita Albert Einstein) 

ou por órgão de vigilância em saúde em situações de retro vigilância para busca ativa para a repetição destes testes e/ou 

realização de testes confirmatórios.

1. Declaro que realizei a leitura do folheto “Informações Sobre a Doação de Sangue” (BA.TEC.498) do Banco de Sangue 

e compreendi o que me foi explicado sobre o procedimento de Doação de Sangue Total

2. Estou ciente que a doação de sangue total traz baixo risco de complicações graves. Eventualmente, intercorrências 

leves a moderadas podem ocorrer em aproximadamente 3,5% a 4,91% (1) e, no entanto, o nosso percentual é de 3%. As 

principais reações adversas são: formação de hematoma (literatura 1,88% / HIAE 0,7%), dor ou inflamação no local 

puncionado; sintomas como tontura, náuseas, vômitos, queda de pressão e desmaio (reação vaso-vagal leve – 

literatura 2,75% / HIAE 1,7%). Dados HIAE: analisados a partir de 2013, mundialmente as taxas ficam em 0,26% (1) e o 

nosso percentual é de 0,05%.

7. 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.

5. Autorizo a incorporação dos meus dados cadastrais ao arquivo de doadores local e nacional. Estou ciente e concordo 

que meu sangue ou parte dele pode ser enviado para produção de hemoderivados ou reagentes legalmente autorizados 

caso não seja utilizado para transfusão. Estou ciente que, para que meu sangue seja utilizado em pesquisa, é 

necessário que eu assine um termo de consentimento específico após estar devidamente esclarecido.

6. Autorizo a coleta do meu sangue ou de parte dele para uso a critério do Departamento de Hemoterapia e Terapia 

Celular do Hospital Albert Einstein
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9. Autorizo que qualquer órgão ou tecido removido cirurgicamente seja encaminhado para exames complementares, 

desde que necessário para o esclarecimento diagnóstico ou tratamento.

8. Autorizo qualquer outro procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia, incluindo transfusão de sangue e 

hemocomponentes em situações imprevistas que possam ocorrer e que necessitem de cuidados diferentes daqueles 

inicialmente propostos.

10. Esta autorização é dada aos médicos do Serviços de Hemoterapia do HIAE bem como ao(s) seu(s) médicos e/ou 

outro(s) profissional(is) por ele selecionado(s) a intervir no(s) procedimento(s) e de acordo com o julgamento 

profissional, quanto à necessidade de coparticipação.

Referências:
(1) AABB Technical Manual, chapter 25, 19th Ed, 2017

Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com os itens acima referidos e as questões formuladas 
e confirmo que as informações por mim prestadas são verdadeiras. 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, objeto deste documento, a 
qualquer etapa do procedimento.

Nome:

Assinatura: Identidade N.º:

São Paulo / / Hora: :

Motivo: Prazo: (        ) dias

Recusa:

Declaro que foram esclarecidas as minhas dúvidas a respeito do motivo da inaptidão. 

Avaliação final:

Temporária Definitiva

APROVADO(A) a realizar a doação

Nome do Profissional:

Assinatura: Conselho:

Expliquei todo o procedimento a que o doador acima referido está sujeito, ao próprio doador, esclarecendo os 
benefícios, os riscos e as alternativas, tendo respondido às perguntas formuladas por ele. De acordo com o meu 
entendimento, o doador está em condições de compreender o que lhe foi informado. 

Deve ser preenchido pelo profissional da triagem

Deve ser preenchido pelo doador

São Paulo / / Hora: :
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