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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PROCEDIMENTOS COM NATIMORTO 
 

O presente Termo de Consentimento tem o objetivo de informar ao paciente e/ou responsável, 

quanto aos encaminhamentos relacionados ao Natimorto, complementando as informações 

prestadas pelo seu médico e pela equipe de profissionais e prestadores de serviços do Hospital 

São José de Criciúma, SC. Ressalta ainda que, caso a paciente seja adolescente menor de 18 

anos, portadores de doenças físicas ou mentais que comprometam o entendimento, pessoas 

inconscientes ou severamente debilitadas, a responsabilidade de autorização será do pai ou 

mãe ou responsável legal. 
 

Dados do Paciente 
Nome do Paciente: Data de Nascimento:  ___/___/___ 

Nome da Mãe: 

Endereço: 

CPF:  
 
 
 

Identificação do Responsável  
(No caso de pacientes menores de idade, incapacitado do discernimento ou que, conforme a evolução do quadro clínico, vier a ficar incapacitado). 

Nome do Responsável: 

Endereço: 

CPF: 
 

 
 
 

 

 

DEFINIÇÃO DO PROCEDIMENTO 
 

Natimorto é o termo atribuído ao feto quando morre dentro do útero materno ou durante o 
trabalho de parto, ou seja, não se encontra com vida quando sai do corpo materno. É 
considerado natimorto o feto que seja de gestação igual ou superior a 20 semanas, estatura 
igual ou superior a 25 centímetros e peso corporal do feto igual ou superior a 500 gramas. 
(Referência: Manual do MS Parto e Nascimento) 
 

Eu, acima identificado, na condição de paciente do Hospital, ou de responsável legal, estando 

no pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro para fins legais que: 
 

1. Confirmo que recebi explicações, as quais foram esclarecidas de forma transparente e 

precisa, li, compreendo e concordo com tudo que me foi explicado e que me foi concedida a 

oportunidade de livremente e com autonomia anular ou questionar qualquer parágrafo ou 

palavras com as quais não concordasse. 

2. Declaro que me foi oportunizado a possibilidade de visualização do feto (sem sinais vitais), 

ocasião em que manifestei por (        ) ver ou (        ) não ver. 

3. Fui informada de que o feto será encaminhado ao SVO (Serviço de Verificação de Óbito) 

para realização de exame cadavérico. 

4. Fui informada de que as orientações sequenciais deverão ser buscadas junto ao SVO. 

 
Assinatura do paciente e/ou responsável: __________________________________________ 
 
Assinatura do profissional: ______________________________________________________ 

 
Criciúma, ____ de _________________de ________. 


