
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para Hemodiluição 

Normovolêmica

1. Estou ciente de que meu (minha)  médico(a) dr(a): ___________________________________
______________________, CRM: _______________, prescreveu o procedimento de hemodiluição 
normovolêmica, a ser realizado durante a cirurgia de ______________________________________.

2. Estou ciente de que este procedimento é uma modalidade de transfusão autóloga em que se coleta 
o sangue do paciente antes do início da cirurgia e procede-se com a reposição concomitante do 
volume removido, utilizando-se soro fisiológico. O sangue coletado será infundido no intraoperatório. 
O objetivo é diluir o hematócrito antes da cirurgia e coletar uma ou duas bolsas de sangue prévias 
à cirurgia. O benefício desta estratégia é a redução da perda de massa eritrocitária, minimizando a 
necessidade de transfusão de sangue alogênico. Estou ciente de que este é um procedimento simples, 
realizado rotineiramente em cirurgias com elevado potencial de sangramento, como por exemplo: 
cirurgias cardíacas, vasculares, ortopédicas.

3. Estou ciente de que a hemodiluição será executada por profissional habilitado do Departamento 
de Hemoterapia e Terapia Celular (DHTC) durante o ato cirúrgico e a infusão do sangue ocorrerá 
mediante solicitação do meu médico. 

4. Fui orientado sobre os possíveis eventos adversos relacionados a este procedimento. Podem ocorrer 
acidentes ao se puncionar a veia para coleta do sangue, sendo a incidência reportada em literatura 
de 9%  a 16%1 (neste hospital:3%). A grande maioria dos eventos adversos é de natureza leve ou 
moderada. Reações graves são raras (um evento com necessidade de internação a cada 198.000 
punções)2. Os efeitos indesejados mais frequentes em relação à punção são: equimose (incidência 
descrita: 22,7%)3, dor no braço (10%)3 e hematoma (incidência descrita: 1,7%; neste hospital 0,7%). 
Outros eventos adversos mais raros podem ocorrer, tais como punção arterial (incidência descrita: 
0,003 a 0,009%4) e irritação ou lesão do nervo, caracterizada por formigamento, perda força e/ou 
dor no braço puncionado (incidência descrita: 0,0016 a 0,9%)[5]. Pode ocorrer também interrupção do 
procedimento por fluxo insuficiente da veia; neste caso, meu médico será informado imediatamente. 
Os possíveis riscos envolvidos e/ou complicações potenciais são: reações transfusionais durante a 
infusão do sangue autólogo (0,027%)7, contaminação bacteriana, embolização (1: 38 000)8, sendo que 
no histórico do DHTC o índice de eventos adversos deste procedimento é zero6.

5. Estou ciente  que existem alternativas à hemodiluição normovolêmica, aplicáveis a algumas situações 
clínicas e restritas por condições técnicas, tais como uso de medicações para estimular a produção 
glóbulos vermelhos(eritropoetina e ferro) e transfusão de sangue homólogo. Estas alternativas foram 
explicadas pelo meu médico. Também fui orientado sobre as possíveis consequências para minha 
saúde caso opte por recusar o procedimento, como ocorrência de anemia no intraoperatório com 
necessidade de transfusão de sangue homólogo.

6. Autorizo qualquer outro procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia em situações imprevistas, 
alheias às vinculadas ao tópico 2, que possam ocorrer e que necessitem de cuidados 
diferentes daqueles inicialmente propostos. *TE*
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Confirmo que a proposta de procedimento de hemodiluição normovolêmica a que serei submetido (a), seus 
benefícios, riscos, complicações potenciais me foram explicadas pelo médico solicitante. Tive a oportunidade 
de fazer perguntas, que foram respondidas satisfatoriamente. Entendo que não exista garantia absoluta 
sobre os resultados a serem obtidos.

Desta forma eu: (    ) ACEITO o procedimento (    ) NÃO ACEITO e declaro ter obtido os esclarecimentos 
necessários sobre os riscos desta decisão com o médico solicitante.

 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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Deve ser preenchido pelo paciente

Em CASO DE ACEITE, REITERO 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 pelo médico - urgência clínica

Autorizo a realização do procedimento assinalado acima – Urgência Clinica. Paciente impossibilitado e 
impossibilidade de submissão do Termo de Consentimento ao responsável.

Nome: _______________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________________________   CRM: _________________

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