
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DURANTE PANDEMIA COVID-19 

 

Eu, ________________________________________________________, 

CPF_______________________, tendo sido informado (a) da necessidade 

de ser submetido (a) a (as) cirurgia (as) denominada (as) _____________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________, fui devidamente esclarecido(a) 

pelo(a) cirurgião(ã) ____________________________________________ 

e/ou membro de sua equipe médica, sobre a atual pandemia de COVID-19, 

também descrita como “novo coronavírus”, bem como dos riscos que 

estarei exposto(a) diante da referida situação em comparação aos 

prováveis benefícios que a(s) cirurgias proposta(s) me oferece(m).  

Estou informado e compreendi que durante o período de tratamento pré-

operatório, durante a cirurgia e no pós-operatório estarei exposto a 

eventual contaminação pelo COVID-19, por contato com pacientes e/ou 

profissionais de saúde portadores do novo coronavírus, mesmo que 

assintomáticos e não sabedores de sua condição clínica, e que isso poderá 

acarretar o desenvolvimento de sintomas variados com diferentes graus de 

gravidade, podendo inclusive gerar necessidade de internação em Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI), permanência hospitalar prolongada e até 

mesmo óbito.  

Fui também esclarecido que o HOSPITAL SÃO DOMINGOS está adotando as 

melhores práticas para aumentar a segurança assistencial durante as 

cirurgias e permanência em suas dependências, e que mesmo com todas 

medidas adotadas não existe na atualidade, em nenhum serviço de saúde, 

isenção do risco de contaminação pelo coronavírus para pacientes e/ou 

acompanhantes e visitantes.  

Estou também ciente que no curso de meu tratamento durante o período 

de pandemia pelo COVID-19, membro(s) da equipe médica que me 

assistirá poderá necessitar de afastamento das suas atividades, levando a 

transferência de meus cuidados para outros profissionais da instituição.  

Confirmo que estou ciente dos riscos e benefícios da realização do(s) 

procedimento(s) cirúrgico(s) a mim proposto(s), bem como esclarecidas 



 

todas as dúvidas, e que aceito realizar a(s) cirurgia(s) comprometendo-me 

a seguir todas orientações pré e pósoperatórias necessárias à minha 

recuperação, que constarão em prontuário e/ou receituário médico. Apesar 

de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido 

esclarecidas as dúvidas e estando plenamente satisfeito com as 

informações recebidas, reservo-me o direito de revogar este consentimento 

antes que o(s) procedimento(s), objeto deste documento, se realize(m).  

 

 

São Luís, ______de_________________ de 2020.  

 

 

Nome do paciente:_____________________________________________ 

CPF nº _________________________________ 

RG nº __________________________________ 

Assinatura: __________________________________________________ 

 

Nome acompanhante/testemunha: ________________________________ 

____________________________________________________________ 

CPF nº __________________________________  

RG nº ___________________________________ 

Assinatura: __________________________________________________  

 

Nome médico: ________________________________________________ 

CRM: _____________ 

Assinatura: __________________________________________________ 


