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TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO PARA RECEPTOR DE SANGUE E/OU HEMOTERAPICOS. 

 

As transfusões de sangue e de seus componentes serão realizadas sempre por solicitação do médico do 
assistente ou outro de sua equipe. Em relação a essas transfusões, declaro consentir que sejam realizadas estando 
ciente e de acordo com o seguinte: 

a) Meu médico poderá, a seu critério, indicar transfusões de sangue ou de seus componentes para o meu 
tratamento e caso eu deseje, poderei discutir com ele as vantagens e desvantagens do uso de transfusões como opção 
terapêutica. 

b) Este hospital realiza transfusões com material obtido junto ao FUJISAN Centro De Hemoterapia E 
Hematologia do Estado do Ceará LTDA., sendo de inteira responsabilidade do paciente e/ou seu responsável, o 
pagamento da reserva ou utilização do material caso não haja cobertura da operadora ou seguradora médica para tais 
procedimentos. 

c) O FUJISAN Centro De Hemoterapia E Hematologia do Estado do Ceará LTDA. mantém controle de 
qualidade do sangue e hemoderivados extremamente rígido principalmente na seleção e triagem dos candidatos à 
doação e na realização de testes laboratoriais no sangue doado, objetivando o máximo de segurança possível nas 
transfusões. 

d) Todas as transfusões deste hospital são realizadas com sangue, ou componentes sanguíneos, que 
apresenta resultado negativo para Hepatite ¨B¨, Hepatite ¨C¨, Doenças de Chagas, Sífilis, AIDS e HTLV II, conforme 
recomendações do Ministério da Saúde do Brasil e de entidades internacionais de transfusão de Sangue. 

e) Assim como em qualquer ato médico, mesmo com a realização de todos os testes acima citados, com 
todo o rigor técnico e com os métodos mais modernos que a medicina permite, é possível, excepcionalmente, a 
ocorrência de reações ou efeitos colaterais, inclusive transmissão de doenças infectocontagiosas. 

f) A equipe do serviço de hemoterapia está a disposição para o esclarecimento de dúvidas sobre 
qualquer um dos pontos acima mencionados. 

g) E, por estar de acordo com os termos acima assino o presente em caráter irrevogável.   

DEVE SER PREENCHIDO PELO PACIENTE OU SEU RESPONSÁVEL  

Confirmo que recebi explicações, li, ou que foi lido para mim e que compreendo as informações 

fornecidas, além de que foi me concedida à oportunidade de anular, questionar, alterar qualquer espaço, 

parágrafo ou palavras com as quais não concordasse. Tive a oportunidade de fazer perguntas, que me 

foram respondidas satisfatoriamente. Assim, tendo conhecimento autorizo a realização do procedimento 

proposto.  

(     ) Paciente (     ) Responsável (Grau de parentesco): ____________________________ 

Nome legível: _____________________________________________________________________ 
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Identidade N°: _____________________________________________________________________ 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

ACOMPANHANTE/TESTEMUNHA 

Nome legível: _____________________________________________________________________ 

Identidade N°: _____________________________________________________________________ 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

PREENCHIMENTO DO PROFISSIONAL MÉDICO 

Confirmo que expliquei detalhadamente para o paciente e/ou responsável, ou familiar, o 

propósito, os benefícios, os riscos e as alternativas para o tratamento descrito. Acredito que o 

paciente/responsável entendeu o que expliquei. 

Nome legível: _____________________________________________________________________ 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: ______________________________________ CRM: ____________________________ 

PREENCHIMENTO DO PROFISSIONAL DO BANCO DE SANGUE 

Confirmo que expliquei detalhadamente para o paciente e/ou responsável, ou familiar, o 
propósito, os benefícios, os riscos e as alternativas para o tratamento descrito. Acredito que o 
paciente/responsável entendeu o que expliquei. 

Nome legível e carimbo _______________________________________________________________ 

 

 

 


