
 
________________________________________________________________________ 

SGAS Quadra 915 Lote 69-A Sala S-148 - Edifício Advance - Asa Sul - Brasília-DF 
CEP: 70390-150 - Email: gastroefigado@gmail.com - Fone: 61 3345-0525 / 3346-9872 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 

EU------------------------------------------------------------------------------------------------- entendo que serei 
submetido(a) a um procedimento de ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA e estou ciente de que: 

1. A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (ou esofagogastroduodenoscopia) consiste na introdução de 
um aparelho pela boca ate o estômago e duodeno. 
2. Para a realização do procedimento o médico poderá utilizar anestesia local (spray de anestésico 
na garganta) e/ou sedação endovenosa (aplicada na veia) para tomar confortável o procedimento. Posso 
optar por não receber sedação endovenosa, mas estou ciente de que o exame tem grandes chances de 
não ser bem tolerado por mim, e pode haver necessidade de repeti-lo sob sedação para ser realizado de 
forma adequada. 
3. A sedação endovenosa é uma medicação sedativa – não anestesia geral – e o paciente fica 
sonolento após o exame. Por esse motivo é proibido ao paciente ingerir bebidas alcoólicas, incluindo 
cerveja, e realizar qualquer tarefa que exija atenção ou reflexos, durante um período de pelo menos 12 
horas após o término do exame. Isso inclui dirigir veículos motorizados, operar maquinas ou ferramentas 
motorizadas ou perigosas. Para maior segurança no retorno ao domicílio e em respeito à legislação 
brasileira em vigor (resolução CFM 1886/2008), torna-se obrigatória a presença de um acompanhante 
adulto ou responsável legal (para menores de 18 anos). 
4. Pode ser necessário retirar, durante o exame, um pequeno fragmento (Biópsia) para realização 
de exame complementar, e por esse motivo o resultado do exame pode demorar alguns dias. 
5. Quando forem encontrados pólipos (que são lesões no interior do estômago, esôfago ou 
intestinos) poderá ser realizada retirada deles com equipamentos específicos. Este procedimento é 
chamado Polipectomia. 
6. Complicações relativas aos procedimentos, como sangramento, infecção, complicações 
cardiopulmonares, incluindo aspirações do conteúdo gástrico para pulmão, ritmo cardíaco anormal e 
depressão da função respiratória podem ocorrer, apesar de todos os cuidados e prevenção utilizados. 
Pode ser necessário tratamento especializado para isso. 
7. Complicações locais após administração de medicamentos endovenosos para sedação podem 
ocorrer, tais como hematomas (manchas roxas na pele), flebite (endurecimento e eventualmente dor na 
veia que foi puncionada). Pode ser necessário tratamento especializado para isso. 
8. Devido à anatomia e à diferente resposta de cada ser humano aos diversos medicamentos, não 
há como garantir que não haverá riscos ou complicações, conhecidas ou não, associadas a esse 
procedimento. Entenda também que, como não há nenhum teste 100% capaz de encontrar lesões, há 
possibilidade, apesar de pequena, de falha desse exame, e podem ser necessários exames adicionais no 
futuro 
9. O SERVIÇO DE ENDOSCOPIA dispõe dos equipamentos e medicamentos para eventuais 
urgências. 
10. Todo equipamento utilizado é limpo e/ou esterilizado de acordo com as normas internacionais 
vigentes 
11. Sou responsável por informar ao médico sobre tratamentos que venho realizando, uso atual de 
medicamentos, e eventuais alergias a produtos ou medicamentos que eu conheça.  
12. Declaro ter sido orientado a deixar meus pertences e quaisquer objetos de valor (carteira, bolsa, 
jóias, celulares, tablets, notebooks, documentos, etc), com meu acompanhante, cuja presença é 
obrigatória, conforme me foi orientado previamente. Estou ciente que a Clínica não tem como se 
responsabilizar pela guarda desses objetos. 

Ciente das informações acima, forneço o Consentimento para que a Endoscopia Digestiva Alta seja 
realizada. Também entendi que, a qualquer momento e sem necessidade de dar nenhuma explicação, 
poderei revogar este consentimento, antes que o procedimento se realize. 

 

Brasilia, ____ de_______________________de 20___ 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Paciente (ou responsável legal)        Acompanhante (nome e assinatura) 


