
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: _____________________________ Leito: _____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para Realização de 

Colposcopia e/ou Vulvoscopia e, se 
necessário, Biópsia de Colo Uterino, 

Vagina e/ou Vulva
1. Meu médico assistente solicitou o(s) exame(s) de _________________________________ 
por conta da seguinte alteração diagnóstica e/ou hipótese diagnóstica:_____________________.

2. A equipe médica explicou-me que a Colposcopia consiste na visualização do colo uterino 
e vagina por um equipamento externo que dispõe de uma lente de aumento com potência de 
até 40 vezes. São utilizados alguns líquidos corantes como: ácido acético e Lugol (caso não 
apresente alergia a iodo). Por vezes, ocorre a coleta de secreção vaginal para análise clínica. A 
Colposcopia não se aplica a mulheres virgens.  A Vulvoscopia consiste na visualização da vulva 
com o mesmo equipamento. Ambos os exames são realizados por médica ginecologista.

3. Estou ciente de que, em cerca de 80% das mulheres, pode ocorrer sensação de ardor/
queimação vaginal e vulvar, cólica leve e moderada, sangramento vaginal discreto e saída de 
secreção escura via vaginal 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.

4. Á critério clínico, conforme alterações visualizadas durante o exame, pode ser     recomendável 
realizar biópsia. Para biópsia no exame de Colposcopia, a anestesia não é necessária, apenas 
para biópsia de vulva. É aplicada uma medicação anestésica local (Lidocaína a 2% sem 
vasoconstritor). 

5. Os possíveis riscos associados a este procedimento foram-me esclarecidos e são os seguintes: 
excepcionalmente podem ocorrer reações adversas ao anestésico local como: náusea, sonolência, 
depressão respiratória, choque anafilático e arritmia cardíaca. Estes riscos representam 0,03% 
dos casos (Gitman, 2018)

6. Autorizo que qualquer tecido removido durante o procedimento seja encaminhado para exames 
complementares, desde que necessário para o esclarecimento diagnóstico ou tratamento.

7. A Colposcopia e Vulvoscopia são exames complementares que auxiliam na identificação 
do local da lesão suspeita e permitem a realização de biópsia para confirmação diagnóstica e 
graduação da severidade. Não há um exame substituto. Os achados visualizados auxiliam na 
identificação de potencial lesão suspeita.

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

9. 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. *TE*

TE



10. 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.

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 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 médico: __________________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________   CRM: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____
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 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): ______________________________________

Nome: ___________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________   Identidade N.º: ___________________

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


