
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: _____________________________ Leito: _____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido para Liberação 

de Produtos Externos (Nutrição 
Enteral / Suplemento Nutricional / 

Fórmula Infantil)

Há algumas situações em que o Serviço de Nutrição autoriza a liberação de produtos externos 
(nutrição enteral / suplemento nutricional / fórmula infantil) para uso pelo paciente durante 
a internação hospitalar, mediante indicação médica e/ou de nutricionista para tratamento do 
quadro clínico e terapia nutricional.

Para viabilizar a liberação e garantir a segurança do tratamento do paciente durante o período de 
internação, devem ser seguidas as normas abaixo:

1. Na aquisição, transporte e armazenamento, deverá ser tomado todo o cuidado necessário 
para evitar contaminação e proliferação de microorganismos nocivos à saúde.

2. Somente será aceito produto proveniente de empresa idônea.

3. A embalagem do produto deve estar hermeticamente fechada e lacrada, com o rótulo original, 
contendo nome do produto, data de validade e número de lote.

4. A embalagem não deve estar amassada, estufada, enferrujada, furada.

5. Caso seja necessária a manipulação do produto, o setor responsável realizará a preparação 
conforme procedimento descrito e será armazenado, sob refrigeração, 100ml do produto 
líquido como amostra de contra-prova a cada produção.

6. A distribuição da preparação deverá respeitar os horários padronizados pelo Serviço de 
Nutrição.

7. Não será permitido o acesso de pacientes e/ou acompanhantes nas dependências do Serviço 
de Nutrição, para preparação.

8. Uma via desta autorização permanecerá arquivada no prontuário do paciente e a outra via 
permanece com o paciente/responsável.

9. Produto: ____________________________________________________________

 Embalagem: ________________ Lote: ______________ Validade: _____/___/______

*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.

Deve ser preenchido pelo Nutricionista

Expliquei todo o procedimento de liberação de produto externo (nutrição enteral / suplemento nutricional 
/ fórmula infantil), tendo respondido às perguntas formuladas. De acordo com o meu entendimento, o 
paciente e/ou seu responsável, está em condições de compreender o que lhes foi informado.

Nome do nutricionista: ______________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________  CRN: ___________________

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

 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): ______________________________________

Nome: ___________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________   Identidade N.º: ___________________

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


