
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO ACIDENTE DE 

TRABALHO COM PACIENTE FONTE 
 

De acordo com a Portaria nº 29 de 17 de Dezembro de 2013, que aprovar o Manual Técnico para o Diagnóstico de 

Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças e a Portaria nº 25 de 01 de Dezembro de 2015, que aprova o Manual Técnico 

para o Diagnóstico das Hepatites Virais em Adultos e Crianças, torna-se obrigatória à assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para realização dos testes rápidos para HIV, Hepatites B e C e autoriza a realização 

dos exames. 

A realização de testes rápidos é reconhecida como método diagnóstico de infecção e possui elevada sensibilidade e 

especificidade. A definição do estado sorológico de um indivíduo infectado é fundamental para sua proteção, controle 

e disseminação do vírus. 

Com o objetivo de evitar tratamentos desnecessários e prevenir situações de risco, estamos solicitando em nome do 

Hospital OTOclínica LTDA, a autorização para que sejam realizados os testes rápidos para HIV, Hepatites B e C e Sífilis. 

É importante salientar que esse procedimento só será realizado em caso de acidentes com material biológico e/ou 

perfuro cortantes envolvendo o paciente. 

 

Caso você não concorde com a realização dos exames, está decisão não causará prejuízo em seu atendimento nesta 

instituição.  

Eu, ___________________________________________________________________________________, declaro 

que fui devidamente esclarecido sobre a realização dos testes rápidos, estou ciente de sua importância e: 

(    ) Concordo com a coleta do meu sangue para realização dos testes rápidos; 

(    ) Não concordo com a coleta do meu sangue para realização dos testes rápidos. 

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: __________________________________________________________________________ 

Identidade N°: _________________________________________________________________________ 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: ____________________________________________________________________________ 
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