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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA VIDEOCOLONOSCOPIA 
         A videocolonoscopia é um exame endoscópico  realizado  através  de  um  equipamento  
que  chega  até  o interior do intestino através do ânus. É um exame muito importante, 
destinado ao diagnóstico das doenças do final do intestino delgado, do intestino grosso e do 
reto. Além disso, permite a prevenção do câncer do intestino grosso e do reto, por meio da 
retirada de lesões que podem crescer sem causar sintomas e se tornar malignas. 
          Alguns procedimentos podem ser decididos no momento do exame, de acordo com o 
que for encontrado e poderá ser cobrado após o exame, como  biópsias  (retirada  de  
fragmentos  da  mucosa  intestinal), polipectomias  (retirada  de  pólipos, O procedimento de 
POLIPECTOMIA pode gerar custo adicional de R$400,00 se não autorizado pelo convênio ou 
se tratando de atendimentos particulares), injeção  de  substâncias  (corantes)  ou  
cauterizações  (controle  de sangramentos).   No caso de retirada de qualquer material, este 
será encaminhado para estudo histopatológico (biópsia ou pólipo), em laboratório 
especializado. 
  Apesar dos inúmeros benefícios, há  um  pequeno  risco  de  complicações  como  
sangramento,  infecção, ulceração, estreitamento ou perfuração do intestino. Isso pode ocorrer 
em menos de 0,1% dos casos (01 em cada mil exames). Embora pouco freqüentes estas 
complicações podem ser sérias e o paciente pode necessitar de transfusão sanguínea, 
hospitalização ou cirurgia de urgência. 
  Para realização do exame, é necessário um preparo (limpeza) do intestino. Os pacientes 
deverão realizá-lo em casa, sempre acompanhados por pessoa adulta. A hidratação oral é 
muito importante antes e durante o preparo, para evitar a ocorrência  de  desidratação  ou  
hipotensão  arterial.  Em caso de vômitos recorrentes e/ou distensão do abdome importante, o 
paciente deve interromper o preparo, dirigir-se a um setor  de  atendimento  de  emergência  
mais  próximo  para  avaliação  e  entrar  em  contato  com  a  clínica. Todas as orientações 
devem ser rigorosamente observadas, sob o risco de resultar em um preparo ruim. O 
preparo inadequado pode condicionar à suspensão do exame porque prejudica seu 
resultado e compromete sua  segurança.  Neste caso é necessário um novo preparo e 
uma nova marcação para realização do procedimento, SERÁ COBRADO o valor de 
um novo procedimento sendo concedido o desconto de 30% (trinta por cento) para 
cobrir os custos com materiais, medicamentos e médico. 
         Antes do início do exame, é realizada sedação venosa pela administração de medicação 
sedativa. Ela é importante porque evita que o paciente tenha qualquer desconforto durante o 
exame. Por causa dela é OBRIGATÓRIA a presença de um acompanhante com paciente, pois 
o mesmo estará impossibilitado de dirigir (automóveis, bicicletas, etc) ou mesmo assumir 
compromissos de trabalho ou estudo neste dia. São raras as complicações associada à 
sedação, mas pode ocorrer flebite (coloração avermelhada ou arroxeada  no  local  da  punção  
venosa), reação alérgica à medicação ou problemas  cardiorrespiratórios. Estas complicações 
ocorrem em menos de 0,1%  dos  casos  (01  em  cada  1.000  exames).  Além disso, 
possuímos toda a estrutura necessária para o manejo de potenciais complicações.  Se 
restarem dúvidas quanto ao procedimento, consulte o médico que realizará o seu exame. Ele 
poderá responder aos seus questionamentos sobre procedimento e palavras técnicas que 
porventura não tenha entendido.  Ao entrar na sala de exame, informe todos os dados 
referentes à sua saúde, incluindo as medicações em uso e o histórico de reações alérgicas. 
         O objetivo deste documento é assegurar a dignidade da pessoa humana de pacientes e 
médicos, contribuindo para a boa-fé e a transparência dos procedimentos, bem como manter a 
qualidade da relação médico-paciente. Sua função principal é informar sobre os benefícios e, 
principalmente, sobre os riscos de complicações que estão envolvidos, sendo que há 
possibilidade de outras complicações que não estão necessariamente descritas no presente 
termo. 
 Eu (paciente),______________________________________________________ e o meu 
acompanhante/responsável, Sr (a) _____________________________________________. 
         Declaro que entendi bem os benefícios, a possibilidade de cobranças adicionais e os 
riscos mais freqüentes da colonoscopia. A qualquer momento e sem prestar qualquer 
explicação, posso revogar este consentimento, antes da realização do procedimento. Tenho 
ciência que os procedimentos caracterizados como urgência ou emergência (em situações de 
risco de vida) serão realizados a critério médico, em meu benefício, podendo gerar custos 
adicionais, ficando desde já autorizados. 
Brasília, ______/______/_______. 
 
 

____________________________________            __________________________________ 
Assinatura do paciente           Assinatura do acompanhante 
 

OBS: Este termo de consentimento foi redigido baseado nas recomendações da  Sociedade Brasileira de Coloproctologia. 


