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TERMO DE CONSENTIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BAIXA 

 

A Resolução ANVISA/DC n° 6, de 1° de março de 2013 determina em seu artigo 11°: ¨O serviço de endoscopia 
deve prestar esclarecimento a seus parentes, de forma verbal e escrita, sobre os procedimentos propostos, expondo 
objetivos, evolução esperada, riscos e complicações¨. Servimo-nos do presente documento para prestar 
esclarecimentos sobre os procedimentos abaixo especificados:  

a) ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA (EDA): É um procedimento realizado para examinar o esôfago, o 
estômago e o duodeno através da introdução por via oral de um aparelho flexível. Este aparelho possui um sistema 
de fibras óticas e uma microcâmera que ilumina o interior dos órgãos digestivos proporcionando sua visão completa. 
Para o preparo será necessário jejum de 12 horas até mesmo de líquidos. O exame é realizado com o paciente em 
posição lateral. Para que o mesmo não tenha desconforto durante o procedimento, como náuseas e engasgos, 
normalmente é realizado a sedação anestésica através de injeção intravenosa de medicamentos apropriados, pelo 
próprio endoscopista ou com participação do médico anestesista. Utiliza-se também a aplicação do anestésico na 
forma de spray na garganta, cujo efeito persiste por aproximadamente 45 a 60 minutos, período no qual se deve evitar 
a ingestão de alimentos ou líquidos para prevenção de engasgos. 

b) ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA (EDB): É um procedimento que permite a visão do cólon (intestino 
grosso) e reto através de um aparelho que possui uma microcâmera e é introduzido no ânus. O procedimento é 
realizado para diagnosticar doenças, remover pólipos (pequenos tumores malignos ou benignos) e obter biópsias 
(retirada de amostras de tecidos para análise). O preparo para o exame é realizado com uma dieta leve líquida na 
véspera e a ingestão de laxativos horas antes do exame, com objetivo de eliminar todo o conteúdo de fezes do cólon 
possibilitando a visualização da mucosa do intestino grosso. O preparo adequado do cólon é essencial para a realização 
do exame. O exame é realizado com paciente em posição lateral e as pernas dobradas. Durante o procedimento são 
administrados sedativos e analgésicos para garantir o conforto do paciente. Devido à administração dos sedativos é 
obrigatório a presença de acompanhante para a realização do exame. Quando há necessidade de biópsia uma pinça é 
passada através do colonoscópio a fim de retirar alguns fragmentos do tecido e enviá-los para análise de um 
patologista. 

Alguns sintomas podem ocorrer após o procedimento descrito acima: distensão abdominal, náuseas, 
calafrios, dor abdominal, sangue nas fezes, fezes enegrecidas, vômito e febre persistentes. Sinais de alerta que 
devem ser comunicados. 

Alguns procedimentos podem ser decididos apenas no momento do exame, de acordo com os achados, 
conforme explicados abaixo: 

-Biópsia (ou retirada de um ou mais fragmentos da mucosa), 

-Polipectomia (ou retirada de um ou mais pólipos), 

-Mucosectomia (ou retirada de um fragmento da mucosa intestinal ou pólipos planos), 

-Injeção de substâncias, aplicação de dispositivos especiais, dilatações ou a cauterização através de 
equipamentos eletroeletrônico (corrente elétrica) visando o controle de eventual sangramento, 

-Exame histopatológico, que é o exame dos pólipos ou biópsias removidos, que são enviados para análise de 
um médico patologista. 

Quando os procedimentos acima mencionados forem necessários, há risco de complicações, tais como: 
depressão respiratória, sangramento, infecção, ulceração, estenose, perfuração (em torno de 0,1% dos casos). 
Embora pouco frequentes, estas complicações são sérias e podem necessitar de transfusão sanguínea ou 
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procedimentos adicionais, tais como hospitalização ou cirurgia de urgência, visando a segurança e benefício do 
paciente de forma a controlar e solucionar o problema. 

c) SEDAÇÃO VENOSA: é a administração de medicação sedativa, por via intravenosa e acompanhada de 
monitorização dos sinais vitais necessários para a realização do exame. Os riscos potenciais associados à sedação 
venosa são: flebite, reação à medicação e problemas cardiorrespiratórios, que ocorrem em menos de 0,1% dos casos. 
Por este motivo é OBRIGATÓRIA a presença de um acompanhante para assegurar bem estar na saída do paciente, 
que estará impossibilitado de dirigir (automóveis, bicicletas, etc.) ou mesmo assumir compromissos de trabalho ou 
estudo neste dia. 

d) ACESSO À UNIDADE: por se tratar de ambiente de natureza cirúrgica, o acesso de acompanhantes fica 
restrito à recepção da unidade, não sendo permitido o acesso às salas de procedimentos, à exceção de profissionais e 
acadêmicos de medicina e enfermagem, devidamente identificados. A infecção em ambiente hospitalar, como se sabe, 
muitas vezes é inevitável, apesar dos esforços e dos cuidados do hospital. Os cuidados acima descritos aliados aos 
controles dos riscos de infecção promovidos pela nossa CCIH são os instrumentos de que dispomos para a redução 
dos riscos tanto quanto possível. 

 

Confirmo que recebi explicações, que 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 (o) 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 legível: __________________________________________________________________________ 

Identidade N°: _________________________________________________________________________ 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: ____________________________________________________________________________ 

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 ser 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 legível: __________________________________________________________________________ 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: ________________________________________ CRM: ______________________________ 

Termo de acompanhante do paciente submetido a procedimentos ambulatoriais 
 
Eu, __________________________________________________________________________________ 
Identidade Nº: ______________________________________________________________ 
responsabilizo-me por acompanhar o paciente acima após o procedimento cirúrgico ambulatorial 
realizado no Hospital OTOclínica, até sua residência. 
 
Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

 


