
Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para 

Sangria Terapêutica

1. Fui informado(a) pelo(a) medico(a) ou equipe medica que as avaliações e os exames realizados revelaram a 
seguinte alteração, diagnostico e/ou hipótese diagnostica: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

2. Estou ciente que o(a) meu (minha) médico(a) solicitou a realização de sangria terapêutica como parte do meu 
tratamento e que este procedimento consiste de:

a. Avaliação através de um questionário sobre minhas condições de saúde e verificação da pressão arterial, 
batimentos cardíacos, temperatura e da dosagem da hemoglobina (feita com amostra de sangue obtida por 
punção digital). A sangria será realizada somente após a avaliação conjunta destes critérios pelo médico 
do banco de sangue (Departamento de Hemoterapia e Terapia Celular do Hospital Israelita Albert Einstein).

b. Retirada do meu sangue através da punção de uma veia no braço; o volume de sangue a ser coletado é 
definido pelo meu médico ou pelo médico do banco de sangue.

c. Administração de solução para reposição do volume de sangue coletado (por ex. solução fisiológica) durante 
e/ou ao término da sangria, de acordo com a orientação do meu médico ou do médico do banco de sangue 
deste hospital.

3. Estou ciente que a sangria pode não ser realizada por falta de veia com calibre adequado ou ser interrompida 
com coleta de volume de sangue menor do que o solicitado por perda ou fluxo insuficiente da veia puncionada. 
O meu médico será contatado em caso de alguma contraindicação clínica para a realização da sangria, ausência 
de veia adequada e/ou procedimento incompleto, para definir a conduta a ser tomada.  

4. Estou ciente que podem ocorrer efeitos adversos durante ou após a coleta do meu sangue, de maneira similar 
ao descrito para o doador de sangue. A incidência descrita de reação adversa é de 1,4 a 7% (neste hospital 
3%), sendo a grande maioria de natureza leve ou moderada, com pronta recuperação do bem estar do paciente. 
Reações graves são raras (literatura descreve que 1 a cada 198.000 doadores necessita de internação). Os 
efeitos indesejados mais frequentes em relação ao braço puncionado são equimose (incidência descrita: 22%), 
dor no braço (10%) e hematoma (incidência descrita: 1,7%; neste hospital 0,7%). Reações adversas raras podem 
ocorrer como a punção arterial (incidência descrita: 0,003 a 0,009%) e irritação ou lesão do nervo, caracterizada 
por formigamento, perda força e/ou dor no braço puncionado (incidência descrita: 0,0016 a 0,9%)[1,2]. 

5. Os sintomas adversos mais frequentes durante ou após a coleta do sangue são fraqueza, tontura, palidez, 
náuseas, vômitos, queda de pressão e da pulsação e desmaio, conjunto conhecido como reação vaso-vagal 
leve a moderada (incidência descrita: 1,4 a 7%; neste hospital: 1,7%); a reação vaso-vagal grave inclui estes 
sintomas, acrescidos de convulsão e desmaio prolongado (incidência descrita: 0,1 a 0,5%)[1,2]. A administração de 
volume durante ou após a realização da sangria é recomendada, de acordo com a condição clínica do paciente, 
para minimizar a probabilidade de ocorrência destes efeitos adversos.

6. Estou ciente e fui orientado a permanecer por pelo menos mais 15 minutos no banco de sangue após o término 
do procedimento, não praticar atividades físicas no dia da sangria e evitar fazer força e carregar 
peso com o braço puncionado. *TE*
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Preencher quando não houver etiqueta

Nome: _______________________

______________________________

Documento:  ___________________

Cód. Progesa: _________________ 

Data:_____/______/_____



7. Fui informado(a) pelo(a) Dr.(a) ______________________________________________ que minha avaliação 
clínica e os exames realizados permitem e/ou indicam a realização de sangria terapêutica.

8. Estou ciente dos eventos adversos mencionados nos itens 3 e 4 e compreendi a importância de informar 
imediatamente qualquer alteração ou sintoma, incluindo dor, ao profissional que me atende para que as medidas 
disponíveis para o seu controle sejam aplicadas sempre que necessário.  

9. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos tratamentos alternativos, às 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. 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. 

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

12. Esta autorização é dada aos médicos do banco de sangue deste hospital 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.

13. Este termo é valido para o período de internação e se aplica aos pacientes com prescrição de sangria 
terapêutica. No paciente em regime ambulatorial este termo é valido para o total de procedimentos discriminado 
na solicitação do medico prescritor. O paciente em regime ambulatorial deve permanecer em observação por 
cerca de 15 minutos após o término do procedimento e, dependendo da sua condição, recomenda-se vir com 
acompanhante.

Confirmo que recebi as explicações, li, compreendi e concordo com os itens acima referidos. Confirmo que, apesar de 
ter entendido as explicações dadas, ter tido todas as minhas dúvidas esclarecidas e estar 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: _______________________________________________   Identidade N.º: _____________________________

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

Deve ser preenchido pelo paciente

Deve ser preenchido pelo profissional de saúde
Expliquei todo o procedimento ao(a) próprio(a) paciente e/ou seu responsável, benefícios, riscos e alternativas e respondi a 
todas as perguntas formuladas por ele(a). De acordo com o meu entendimento, o (a) paciente e/ou seu responsável, está em 
condições de compreender o que lhe foi informado.

Responsável pela triagem: _______________________________________________   Nº Conselho: _________________

Médico banco de sangue: ________________________________________________   Nº Conselho: _________________

Data: ______/______/______    Hora: _____:_____
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