
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para 

Procedimentos Invasivos e Cirurgias

*TE*
TE

1. Fui informado(a) pela equipe médica de que as avaliações e os exames realizados revelaram a(s) 
seguinte(s) alteração(ões), diagnósticos e/ou hipótese(s) diagnósticas: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

2. A equipe médica explicou-me a proposta do procedimento a que serei submetido, a realização de 
________________________________________________________________________________. 
O procedimento planejado foi a mim explicado pela equipe médica e como consequência deste 
procedimento tem-se: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

3. Estou ciente de que no procedimento proposto podem ocorrer as seguintes complicações as: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

4. Foi-me explicado que os benefícios esperados após a realização deste procedimento são: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

5. As alternativas ao tratamento proposto são: ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

6. Foi-me explicado que a não realização do procedimento proposto implica em: _______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

7. 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.

8. Autorizo que qualquer órgão ou tecido removido cirurgicamente seja encaminhado para exames 
complementares, desde que necessário para o esclarecimento diagnóstico ou tratamento.

9. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos tratamentos alternativos, as possibilidades de 
ter os resultados que espero e problemas potenciais que possam ocorrer durante a recuperação, além 
dos riscos que existem em não realizar o procedimento. 

10. 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.



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.

 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): __________________________________________

Nome: _____________________________________________________________________________________

Assinatura: __________________________________________   Documento Tipo/ 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 do profissional: ___________________________________________________________________

Assinatura: _____________________________________________________   CRM: ___________________

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

Termo de Acompanhante do Paciente Submetido a Procedimentos Ambulatoriais

Eu, __________________________________________________________________________________ 
Documento Tipo/ N.º __________________, responsabilizo-me por acompanhar o paciente acima após o 
procedimento cirúrgico ambulatorial realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, até sua residência.

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____   Assinatura ______________________________

11. Estou ciente de que, durante o procedimento, poderá(ão) apresentar-se outra(s) situação(ões) 
ainda não diagnosticada(s) anteriormente assim como também poderá(ão) ocorrer situação(ões) 
imprevisível(eis).

12. Esta autorização é dada ao (à) médico (a) ____________________________________________
________________________________________________________________________________ 
bem como ao(s) seu(s) assistente(s) 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.



“Ao longo do seu tratamento pode haver a retirada de peça(s) cirúrgica(s) para a realização de exame 
anátomo-patológico. Após a liberação do relatório do exame, os remanescentes da(s) peça(s) cirúrgica(s) 
podem ser utilizados para atividades de ensino (uso didático) na Faculdade Israelita de Ciências da Saúde 
dentro das seguintes condições:
  

a) Após 3 meses de arquivamento (após a liberação do laudo do estudo anátomo-patológico) as peças 
cirúrgicas podem ser descartadas como resíduos de serviço de saúde (conforme RDC306/2004 da 
ANVISA) e somente neste momento poderão ser enviadas para doação para uso didático.

b) Normas de acondicionamento e transporte deste material biológico serão rigorosamente cumpridas e 
serão de responsabilidade da instituição.

c) As peças cirúrgicas descartadas e transferidas na forma de resíduos de saúde não irão conter nome ou 
outros dados que permitam a identificação do paciente.

Declaração de anuência a utilização dos remanescentes da(s) peça(s) 
cirúrgica(s) para atividades de ensino

Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com os itens acima referidos e ter entendido 
as explicações que me foram prestadas e de terem sido esclarecidas todas as dúvidas. Estando 
plenamente satisfeito (a) com as informações recebidas, DECLARO que:

        Concordo com a utilização dos remanescentes da(s) peça(s) cirúrgica(s) para atividades de ensino, 
conforme os termos supracitados:

      NÃO Concordo com a utilização dos remanescentes da(s) peça(s) cirúrgica(s) para atividades de 
ensino, conforme os termos supracitados:

 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): _______________________________________

Nome: _____________________________________________________________________________________

Assinatura: _____________________________________   Documento Tipo/ N.º: __________________

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





A ser preenchido pelo profisional responsável pela orientação

Expliquei todos as informações referentes à utilização dos remanescentes da(s) peça(s) cirúrgica(s) 
para atividades de ensino. De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está 
em condições de compreender o que lhes foi informado.

Nome do profissional: ________________________________________________________________

Assinatura: _____________________________________________   DRT: ______________________

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


