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TERMO DE CONSENTIMENTO PARA ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA (BRONCOSCOPIA) 
 

A RESOLUÇÃO ANVISA/DC Nº 6, DE 1º DE MARÇO DE 2013 determina em seu artigo 11º - “O 
serviço de endoscopia deve prestar esclarecimentos a seus pacientes, de forma verbal e escrita, sobre 
os procedimentos propostos, expondo objetivos, solução esperada, riscos e complicações mais 
frequentes” 

Servimo-nos do presente documento para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos abaixo 
especificados: 

A) BRONCOSCOPIA: É um procedimento realizado para examinar as vias aéreas inferiores (traquéia, 
brônquios), através da introdução por via nasal ou por traqueostomia de um aparelho flexível. Este 
aparelho possui um sistema de fibras ópticas e uma microcâmera que ilumina o interior das vias 
respiratórias e proporciona sua visão completa. Desta forma, o exame auxilia no diagnóstico de doenças 
no aparelho respiratório (traquéia, brônquios, pulmões) através de biópsias, coleta de lavado, e também 
na remoção de lesões. Para o preparo será necessário jejum de 08h até mesmo de líquidos. O exame é 
realizado com o paciente em decúbito dorsal (deitado). Para que o mesmo não tenha desconforto 
durante o procedimento, como náuseas e engasgos, normalmente é realizada a sedação através de 
injeção intravenosa de medicamentos apropriados, pelo próprio endoscopista ou com participação do 
médico anestesiologista. 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 deve-se evitar ingestão de 
alimentos ou líquidos para prevenção de engasgos. 

Alguns sintomas podem ocorrer após os procedimentos descritos acima: rouquidão, dor 
torácica, náuseas, sonolência, falta de ar, depressão respiratória. Dor ao respirar, sangramento 
intenso e febre persistente são sinais de alerta e devem ser comunicados. 

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

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

       -Injeção de substâncias, aplicação de dispositivos especiais 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 removidas, quando enviado 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 2 a 5% 
dos casos). Embora pouco frequentes, estas complicações são sérias e podem necessitar de transfusão 
sanguínea ou procedimentos adicionais, hospitalização ou cirurgia de urgência, visando a segurança e 
benefício dom paciente, de forma a controlar e curar o problema. 
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        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 a medicação e problemas 
cardiorespiratórios, que ocorrem em menos de 0,1% dos casos. Por este motivo é OBRIGATÓRIA a 
presença de um acompanhante para assegurar a saída do paciente, que estará impossibilitando 
de dirigir (automóveis, bicicletas, etc) ou mesmo assumir compromissos de trabalho ou estudo 
neste dia. 

        d) ACESSO Á UNIDADE: Por se tratar de ambiente de natureza cirúrgica, o acesso de 
acompanhantes fica restrito á recepção da unidade, não sendo permitido do acesso ás salas de 
procedimentos, á exceção de profissionais e acadêmicos de Medicina e Enfermagem, devidamente 
identificados. Os cuidados acima descritos, aliados aos controles promovidos pela nossa Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar são os instrumentos de que dispomos para a redução dos riscos tanto 
quando possível. 

DEVE SER PREENCHIDO PELO PACIENTE OU SEU RESPONSÁVEL  

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: _______________________________________________________________________ 

ACOMPANHANTE/TESTEMUNHA 

Responsabilizo-me por acompanhar o paciente acima após o procedimento cirúrgico ambulatorial 
realizado no Hospital OTOclínica, até sua residência. 

Nome legível: _____________________________________________________________________ 

Identidade N°: _____________________________________________________________________ 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

PREENCHIMENTO DO PROFISSIONAL 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: ____________________________ 

 


