
CIRCUNSTÂNCIAS DE EMERGÊNCIA/RISCO DE VIDA
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLAREDICO NÃO OBTIDO

Devido ao estado clínico ou a emergência/risco de vida, não foi possível fornecer ao paciente as informações 
necessárias para obtenção deste Consentimento Informado. Eu solicitei transfusão de sangue e 
hemocomponentes em quantidade suficiente para melhorar sua situação clínica.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA UTILIZAÇÃO TERAPÊUTICA DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

A solicitação da transfusão de sangue e hemocomponentes é realizada obrigatoriamente por um profissional 
médico, baseada em legislações vigentes, critérios técnicos e científicos consolidados, fiscalizados pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Como todo tratamento, o uso do sangue e 
hemocomponentes dispõe de benefícios e efeitos colaterais. Declaro estar ciente que:

1. Durante meu tratamento ou do meu dependente, poderá ser necessária transfusão de sangue e 
hemocomponentes;
2. As transfusões realizadas no HSANP são originadas somente de doadores voluntários e o controle de 
qualidade na realização dos testes laboratoriais no sangue é extremamente rigoroso, objetivando o máximo 
de segurança neste procedimento;
3. Todas as transfusões são realizadas com sangue de doadores que apresentam resultados não reagentes 
para doenças infecciosas, como: Hepatite B, Hepatite C, Doença de Chagas, Sífilis, AIDS, HTLV I/II, inclusive 
com teste NAT para HIV, HCV e HBV, conforme determina o Ministério da Saúde do Brasil e Entidades 
Nacionais e Internacionais de transfusão de sangue;
4. Mesmo com todo rigor técnico, é possível, excepcionalmente, a ocorrência de reações adversas ou efeitos 
colaterais;
5. Os custos decorrentes dos serviços prestados pelo Banco de Sangue neste hospital, correspondem a 
técnica especializada, equipamentos e materiais utilizados nos processos de recrutamento de doadores, 
triagem clínica e laboratorial, coleta, processamento do sangue, armazenamento, exames sorológicos e provas 
de compatibilidade sanguínea entre doador e receptor.

Desta forma eu:

(     ) Concordo com a utilização de sangue humano e seus componentes para transfusão.
(     ) NÃO concordo com a utilização de sangue humano e seus componentes para transfusão .

Declaro ter recebido as informações adequadas de meu médico e da equipe multidisciplinar do HSANP.

São Paulo, _______ de ____________________________ de 20 ______.
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