
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido para Transfusão 

de Sangue e Hemocomponentes
1. Declaro que realizei a leitura do folheto “Informações sobre Transfusão de Sangue e Hemocomponentes” BA.TEC.250 e/ou 
folheto “Informações sobre Transfusão de Sangue e Hemocomponentes em Caráter Ambulatorial” BA.TEC.3692 do Banco de 
Sangue e compreendi o que me foi explicado sobre o procedimento de Transfusão de Sangue e Hemocomponentes.

2. Estou ciente  que meu (minha)  médico(a) dr(a): _________________________________________________________, 
CRM: ________________, prescreveu transfusão de sangue/hemocomponentes com o objetivo de corrigir uma perda sanguínea 
aguda (p.ex. conseqüente à cirurgia ou trauma) ou crônica de sangue (p. ex. decorrente de anemias crônicas e/ou situações que 
comprometam a produção dos elementos do sangue: glóbulos vermelhos, plaquetas ou fatores de coagulação). Como benefícios 
deste procedimento, entendo que terei minha condição de anemia e/ plaquetas baixas/ distúrbio de coagulação melhorada.

3. Fui orientado(a) quanto aos possíveis riscos envolvidos e/ou complicações potenciais: reações transfusionais simples tais 
como febre, tremores, calafrios e coceira pelo corpo (risco de até 4% reportado em literatura1 ; sendo de 0,83% no Hospital 
Israelita Albert Einstein2 ). Outras reações mais graves, como lesão pulmonar aguda associada à transfusão (TRALI- transfusion 
acute lung injury) e sobrecarga circulatória, têm incidência de 0.4-1.0:100.0005 e 10.9:100.0005 respectivamente. O Banco de 
Sangue do Hospital Albert Einstein possui ações específicas para minimizar este risco, sendo que as taxas locais são mais 
baixas que as descritas em literatura (nenhum evento confirmado de TRALI até o momento e 4:10.000 reações de sobrecarga 
volêmica2 ). Ainda, existe um risco residual de transmissão de doenças infecciosas por transfusão, como hepatite B, hepatite C, 
sífilis, doença de Chagas e HTLV I e II. O controle de qualidade do sangue transfundido é extremamente rígido, sendo o risco 
transmissão de HIV de 1:240 0002 no Hospital Israelita Albert Einstein, inferior ao risco no Brasil, de 1:100.000 reportado em 
literatura3.

4. Estou ciente de que existem alternativas à transfusão, aplicáveis a algumas situações clínicas e restritas por condições 
técnicas, tais como uso de medicações para estimular a produção glóbulos vermelhos(eritropoetina e ferro), uso de fatores 
de coagulação sintéticos em substituição ao plasma e crioprecipitado, transfusão de sangue autólogo, uso de recuperação 
intraoperatória em cirurgias. Estas alternativas foram explicadas pelo meu médico. Também fui orientado sobre as possíveis 
consequências para minha saúde caso opte por recusar a transfusão: possibilidade de piorar a condição da anemia, ocorrência 
de sangramentos espontâneos. Tive a oportunidade de fazer perguntas, que foram respondidas satisfatoriamente. Entendo que 
não existe garantia absoluta sobre os resultados a serem obtidos.

5. Estou ciente que testes imunohematológicos são necessários para preparo de sangue/hemocomponentes, conforme descrito 
no folheto “Informações sobre Transfusão de Sangue e Hemocomponentes” BA.TEC.250. Testes moleculares adicionais poderão 
ser incluídos na análise das amostras para aumento da segurança transfusional. 

6. Estou ciente de que pode ocorrer dor após a transfusão e que as medidas para seu controle estarão disponíveis sempre que 
necessário. Compreendi a importância de comunicar à equipe assistencial a ocorrência de dor e outros sintomas sugestivos de 
reação adversa à transfusão, conforme mencionado no item 2. 

7. 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. 

8. Autorizo que qualquer órgão ou tecido removido cirurgicamente seja encaminhado para exames 
complementares, desde que necessário para o esclarecimento diagnóstico ou tratamento. 
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9. Esta autorização é dada aos médicos do Serviços de Hemoterapia do HIAE 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. 

10. Este termo é valido para o período de internação e se aplica aos pacientes clínicos e cirúrgicos com prescrição médica ou 
reserva de hemocomponente(s) para cirurgia. No paciente em regime ambulatorial, este termo é valido por 06 meses.

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: _____________________________________________   Identidade N.º: ____________________________

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

Deve ser preenchido pelo paciente

Declaração de Recusa: Declaro que NÃO ACEITO receber transfusões de sangue e/ou seus componentes 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: ____________________________

Em complementação às orientações fornecidas pelo médico solicitante ao prescrever a transfusão de sangue, entreguei 
o folheto de “Informações sobre Transfusão de Sangue e Hemocomponentes” BA.TEC.250  e/ou folheto “Informações 
sobre Transfusão de Sangue e Hemocomponentes  em Caráter Ambulatorial” BA.TEC.3692 ao próprio paciente e/ou seu 
responsável.Expliquei todo o procedimento, benefícios, riscos e alternativas. Declaro que respondi 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 e o tratamento proposto. 

Nome: ____________________________________________________________________________________________

Assinatura: ________________________________________________   Conselho: ____________________________

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

Deve ser preenchido pelo profissional da saúde

Deve ser preenchido pelo médico - urgência Médica

Autorizo a transfusão de hemocomponente(s) – Urgência Clínica: Paciente impossibilitado e impossibilidade de submissão 
do Termo de Consentimento ao responsável.

Nome do Médico: __________________________________________________________________

Assinatura: ____________________________________________   CRM: ______________________

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

Referências:
(1) AABB Technical Manual, capítulo 6, 19th Edition, 2017
(2) Série histórica do Departamento de Hemoterapia e Terapia Celular
(3) Sabino et al, Transfusion. 2012 April ; 52(4): 870–879.
(4) Delaney et al, Lancet 2016; 388: 2825–36

BA.TEC.3582.6


