
TERMO  DE  CONSENTIMENTO  LIVRE  E  ESCLARECIDO  PARA COLONOSCOPIA

Este Termo  de Consentimento Livre e Esclarecido, tem como objetivo orientar sobre os procedimentos 
médicos que ocorrerão por ocasião do exame de Colonoscopia, explicar a natureza deste procedimento, suas 
consequências e riscos, bem como após sua compreensão de todos os termos e ciência, autorizar que seja 
realizado o procedimento, devendo discutir todas as suas dúvidas com seu(a) médico(a) antes de assiná-lo.

Além disto, o Hospital HSANP e seus colaboradores se colocam à total disposição para eventuais dúvidas e 
esclarecimentos necessários.

É dever do (a) paciente expressar se compreendeu as orientações e informações recebidas. De todo modo, 
queremos ter certeza se foi suficientemente esclarecido pelo médico e compreendeu o diagnóstico, riscos e 
objetivos, além de todas as questões aqui mencionadas, tudo isso, para que possamos contribuir e alcançar o 
melhor resultado para saúde e bem-estar do (a) paciente.

O PROCEDIMENTO, SEUS BENEFÍCIOS, RISCOS E ALTERNATIVAS

Fui informado (a) que a colonoscopia é um procedimento executado por um médico e visa a observação do 
cólon (intestino grosso), feita através da introdução de um aparelho (o colonoscópio) pelo ânus.

O exame dura habitualmente de 20 a 40 minutos e permite a identificação de alterações dos cólons bem 
como a coleta de material para complementação diagnóstica quando necessário e, em alguns casos, o 
tratamento definitivo de algumas doenças; para maior conforto do paciente e facilidade na realização do 
procedimento é administrada medicação sedativa pelo médico anestesiologista.

A limpeza do intestino é de fundamental importância porque a presença de fezes dificulta sua execução e 
prejudica a avaliação adequada do colo. Quando existe uma quantidade maior de fezes, torna impossível sua 
realização.

As complicações da Colonoscopia não são comuns, entretanto, pode ocorrer inflamação no local da aplicação 
dos sedativos, reações alérgicas, complicações respiratórias ou cardíacas, sangramento e perfuração.

Após a Colonoscopia é normal persistir sonolência e, mesmo que essa sensação não ocorra, o paciente ficará 
com seus reflexos diminuídos por cerca de 12 (doze) horas de modo que não deverá participar, neste período 
de atividades que exijam atenção, como por exemplo dirigir veículos ou locomover-se pelas ruas sem auxílio 
de um adulto responsável.

Durante o exame, para melhor observação, é injetado ar no colo e pode ocorrer sensação de distensão no 
abdome habitualmente aliviada com a eliminição de gases. Caso esta sensação aumente ou ocorra 
sangramento persistente, o paciente deverá procurar serviço de urgência para avaliação médica.

Também fui informado(a) que a única alternativa à  colonoscopia, seria a colonoscopia virtual é realizada com 
equipamento de Tomografia Computorizada (TC) com baixa dose de radiação e obtêm-se imagens que são 
analisadas por programas informáticos que geram imagens do intestino em várias perspectivas. É raramente 
utilizada pois é menos sensível e não permite a realização de biópsias.
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