
TERMO  DE  CONSENTIMENTO  LIVRE  E  ESCLARECIDO  PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

Este Termo  de Consentimento Livre e Esclarecido, tem como objetivo orientar sobre os procedimentos 
médicos que ocorrerão por ocasião do exame de Endoscopia Digestiva Alta, 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 Endoscopia Digestiva Alta(EDA) consiste no exame do trato gastro-intestinal superior 
(esôfago, estômago e duodeno) realizado, sob sedação, através da introdução de um aparelho de endoscopia 
flexível através da boca e habitualmente é realizado no tempo de 5 a 15 minutos.

Compreendi que a EDA permite diagnosticar várias anomalias ou doenças como esofagites, gastrites, úlceras 
e tumores. Algumas vezes, a critério do médico endoscopista/assistente, pode ser necessária a realização de 
biópsias para complementação diagnóstica;

Estou ciente de que o procedimento pode estar associado a algumas complicações gerais como reações 
alérgicas, broncoaspiração, baixa transitória da oxigenação sanguínea e arritmias. Essas complicações 
geralmente não trazem maiores repercussões clínicas e são controladas rapidamente. Perfuração ou 
sangramento são complicações muito raras, mas podem, ocasionalmente, levar a necessidade de internação 
hospitalar e cirurgia;

Entendo também que não poderei dirigir veículos automotores ou operar máquinas potencialmente perigosas 
no mínimo por 12 horas após o término do procedimento, devido aos efeitos residuais da medicação sedativa;

Também fui informado(a) que a única alternativa à EDA é o estudo radiológico com contraste (EREED),exame 
raramente utilizado que foi quase que inteiramente substituído pela EDA, pois é muito menos sensível e não 
permite a realização de biópsias.

AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Por livre iniciativa, aceito correr os riscos supramencionados e dou permissão/autorização voluntária para que 
o(s) procedimento(s) seja(m) realizado(s) da forma como foi exposto no presente termo, incluindo os 
procedimentos necessários para tentar solucionar as situações imprevisíveis e/ou emergenciais, as quais 
deverão ser conduzidas e resolvidas de acordo com a conveniência singular de cada evento;
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