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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
RECEPTOR DE TRANSPLANTE RENAL 

 
O presente Termo de Consentimento tem o objetivo de informar ao paciente e/ou responsável, 
quanto aos principais aspectos (benefícios, riscos, efeitos colaterais, complicações) 
relacionados ao transplante renal ao qual será submetido, 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 paciente seja criança, adolescentes 
menores 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 
 

É uma opção de tratamento para os pacientes que sofrem de doença renal crônica avançada. 

No transplante renal, um rim saudável de uma pessoa viva ou falecida é doado a um paciente 

portador de insuficiência renal crônica avançada. Através de uma cirurgia, esse rim é 

implantado no paciente e passa a exercer as funções de filtração e eliminação de líquidos e 

toxinas. 
 

 

INTERCORRÊNCIAS POSSÍVEIS DO PROCEDIMENTO 

Riscos e possíveis reações de menor ou maior intensidade: 
 

1. Hemorragias; 
2. Não funcionamento primário do rim transplantado; 
3. Rejeição do rim transplantado; 
4. Tromboses das artérias e/ou veias; 
5. Estenose (estreitamento) de vasos anastomosados na implantação do rim; 
6. Fístula (extravasamento de urina para fora do rim); 
7. Linfocele (coleção líquida ao redor do rim); 
8. Obstrução do trato urinário;  
9. Hérnias na ferida operatória. 
10. Infecções pelos mais diferentes agentes (bactérias, fungos, vírus, protozoários etc.), 

dentre outras; 
11. Necessidade de nova cirurgia para remoção do rim transplantado; 
12. Hérnia nefrovida operatória; 
13. Óbito durante ou após o ato cirúrgico. 
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INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA A SAÚDE 
 

A portaria no 2.616 de 12/05/1998 do Ministério da Saúde estabeleceu as normas do 

Programas de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH), obrigando os hospitais a constituir a 

CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar). Os índices de infecção hospitalar aceitos 

são estabelecidos, usando-se como parâmetro o NNIS Nacional Nosocomial Infectors 

Surveillance - Vigilância Nacional de Infecção, órgão internacional que estabelece os índices 

de infecção hospitalar aceitos e que são: Cirurgia Limpas  2%, Cirurgias Potencialmente 

Contaminadas 10%, Cirurgias Contaminadas 20%, Cirurgias Infectadas  40%. Mesmo tomando 

todas as medidas possíveis para prevenção esse risco existe e deve ser considerado. 
 

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. O médico abaixo assinado explicou-me e eu entendi e aceitei que devo me submeter ao 
transplante renal. A proposta do procedimento que será realizado me foi claramente 
explicado seja nos aspectos dos benefícios, como dos riscos e possíveis reações de menor 
ou maior intensidade. 
 

2. Estou plenamente informado e tive oportunidade de perguntar e esclarecer dúvidas, que 
entendi o que foi explicado pela equipe multidisciplinar sobre o transplante renal. 

 
3. Estou ciente que o transplante de rim não trará cura total de minha doença. O transplante 

de rim é um tratamento médico cirúrgico, sendo uma opção ao tratamento de diálise em 
pessoas com insuficiência renal crônica. O transplante bem sucedido traz melhora na 
qualidade de vida e mais tempo de vida para a maioria dos pacientes quando comparado 
com à diálise. No entanto, entendi que continuarei dependente de medicamentos 
imunossupressores utilizados para evitar ou tratar episódios de rejeição e cuidados 
médicos por toda a vida. 

 
4. Estou ciente que a distribuição dos rins é feita pelo Estado (Central de Transplantes de SC) 

de acordo com critérios clínicos tais como: grupo sanguíneo, compatibilidade imunológica, 
tempo em lista, idade e grau de sensibilização imunológica. 

 
5. Estou ciente que ao entrar na lista para o transplante, é de minha responsabilidade informar 

os telefones de contato para poder ser localizado quando tiver um doador compatível. Em 
caso de troca de número do telefone, devo comunicar imediatamente o centro de 
transplante do Hospital São José: telefone (48) 3431 1744. 

 
6. É possível que eu seja chamado mais de uma vez e venha ao Hospital para me preparar 

para o transplante e que não seja realizado o procedimento porque: pode haver pacientes 
com maior pontuação em lista, o teste imunológico não ter permitido ou porque teve algum 
outro problema clínico que impediu a realização da cirurgia. 

 
7. Estou ciente que ao entrar na lista de transplante devo manter meus dados e meus exames 

periódicos atualizados e que a não atualização pode resultar na remoção da lista de 
transplante, conforme julgado pela equipe médica. 

 
8. Fui esclarecido que rins de doadores falecidos com algumas características citadas abaixo 

podem ser obtidos com menor tempo de espera em lista, mas trazem um risco maior de 
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complicações. Por exemplo, rins de idosos tem a chance de durar menos tempo (cerca de 
10-20%) e a função do rim não ficar completamente normal.  

 
Posso decidir em aceitar ou não, após o devido esclarecimento: 
Doador acima de 60 anos: (  ) Sim (  ) Não  
Doador com história de pressão alta: (  ) Sim (  ) Não  
Doador com história de diabetes:  ) Sim  ) Não 
 

Doador com sorologia positiva para:  
1. Chagas: (  ) Sim (  ) Não  
2. Anti-HBc (caso seja vacinado ou portador do vírus): (  ) Sim (  ) Não  
3. HbsAg caso seja vacinado ou portador do vírus): (  ) Sim (  ) Não  
4. Anti-HCV caso seja portador do vírus: (  ) Sim (  ) Não  
5. VDRL - Sífilis: (  ) Sim (  ) Não  
6. Toxoplasmose - IGM: (  ) Sim (  ) Não  
7. Citomegalovírus - IGM: (  ) Sim (  ) Não  
8. Usuários de drogas inalatórias (cocaína/crack): (   ) Sim (   ) Não  
9. Usuários de drogas injetáveis : (   ) Sim (   ) Não  

 
9. Declaro, estar ciente de que poderá haver complicações cirúrgicas relacionadas à 

complexidade do transplante, as quais podem levar a necessidade de novos procedimentos 
cirúrgicos, e podem resultar na perda e retirada do enxerto (rim transplantado) tais como: 
Hemorragias (sangramentos),  Trombose de veias e artérias (formação de coágulo na luz 
dos vasos do rim transplantado, artéria ou veia), Estenose (estreitamento) de vasos 
anastomosados na implantação do rim, Fístula (extravasamento de urina para fora do rim), 
Linfocele (coleção liquida ao redor do rim), Obstrução do trato urinário; Hérnias na ferida 
operatória. 
 

10. Também entendi que apesar do uso de medicamentos que baixam a imunidade 
(imunossupressores), o rim transplantado pode sofrer crise de rejeição pelo organismo, e 
assim serão necessárias condutas, tais como: 

 Biópsias (retirada de pedaços muito pequenos do rim transplantado através de uma 
agulha) para estudo e planejamento do tratamento, que podem levar a sangramento 
e raramente a necessidade de transfusão de sangue. 

 Novas doses ou modificação de medicamentos, para diminuir ainda mais as defesas 
do organismo para tratar a rejeição. 

 Retirada cirúrgica do rim transplantado em caso não conseguir curar a rejeição haver 
risco de vida para o paciente.  

 
11. Fui esclarecido que durante o ato cirúrgico e durante o período de internação poderá haver 

necessidade de transfusões de sangue e/ou derivados (plasma, plaquetas). 
 

12. Também entendi que após a alta hospitalar, tenho o direito e o compromisso de realizar 
consulta ambulatorial periodicamente com médicos, enfermeiras, psicólogos, farmacêuticos 
e assistentes sociais, sendo de minha atribuição e empenho seguir todas as indicações 
médicas prescritas conforme a evolução, podendo inclusive necessitar novas internações. 
As internações após o transplante ocorrerão em qualquer enfermaria do Hospital onde 
houver leito disponível. Em caso de emergência ou enquanto não houver leito disponível 
nas enfermarias poderá haver a necessidade de ficar no setor de emergência. 
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13. Declaro ainda estar informado e ciente, que o meu tratamento será feito pelo Convênio 
SUS ou outro se for credenciado no Hospital São José, onde estarei sujeito às normas e 
condições de acomodações deste hospital. 

 
14. Estou ciente que por toda a vida, enquanto for necessário, deverei usar medicamentos que 

objetivam proteger contra a rejeição do enxerto que diminuem as defesas do organismo e 
como consequência estarei sujeito às doenças decorrentes da imunodepressão, como: 
Infecções oportunistas, Toxidade prevista dos medicamentos, Diabete, Doença de ossos, 
Úlceras gastrintestinais; Câncer, especialmente de pele, e outros principalmente os que são 
relacionados a infecções por vírus. 

 
15. Estou ciente ainda, bem como minha família, de que deverei ser submetido à anestesia 

geral durante o(s) procedimento(s), devendo fazer uso, conforme o caso, de ventilação 
mecânica, colocação de sondas, colocação de cateteres para o soro e reposição de 
sangue, bem como, igualmente, se necessário, fazendo uso de antibióticos, derivados 
iodados e eletrocautério (bisturi elétrico), onde poderão ocorrer riscos de reações alérgicas 
e de outros acidentes no curso da cirurgia (queimaduras pelo uso do eletrocautério, 
complicações ventilatórias e cardíacas, alterações metabólicas e infecciosas, parada 
cardiorrespiratória, inclusive, o óbito), condições estas impossíveis de serem previstas e/ou 
evitadas, independentemente de exames médicos previamente realizados. 

 
16. Estou ciente, bem como minha família, pois suficiente e completamente esclarecidos que, 

embora tenha sido submetido a diversos exames clínicos, não é possível assegurar ou 
garantir o sucesso da cirurgia, pois poderão ocorrer, diversos tipos de eventos e 
complicações cirúrgicas impossíveis de prévia constatação, caso em que, desde já, 
autorizamos a equipe de cirurgiões a adotar as providências técnicas que entenderem 
necessárias para sua melhor condução e tratamento. 

 
17. Autorizo ser visitado e examinado por médicos residentes, estudantes de medicina, 

psicologia, enfermagem, fisioterapia com fins médicos-científicos e de ensino. 
 

18. Estou ciente que a natureza e propósitos dos procedimentos cirúrgicos e de todo o 
tratamento, seus riscos e possibilidades de complicações me foram devidamente 
esclarecidos e explicados. 

 
19. Estou ciente que as consequências podem ser imprevisíveis, inclusive podendo haver piora 

do meu quadro clínico e até o óbito. Nenhuma garantia me foi dada por qualquer médico 
quanto a eventuais resultados que possam ser obtidos por qualquer um dos procedimentos 
médicos e   realização do procedimento e alta hospitalar, no caso de qualquer situação de 
piora da condição clínica devo dirigir-me o mais rápido possível para um serviço de 
emergência e buscar fazer contato imediatamente com a equipe médica ou com o (s) 
médico (s) que esteja (m) me assistindo.  

 
20. Estou ciente que o uso de drogas ilícitas ou licitas sem prescrição médica, bem como o uso 

de álcool podem comprometer o funcionamento do meu enxerto renal e me comprometo a 
não fazer uso. 

 
21. Estou ciente que para me manter inscrito em lista devo estar há pelo menos 6 meses sem 

uso de drogas ou álcool que me causem dependência química. 
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22. Diante de todas as informações supracitadas, caso o procedimento venha ter alguma 
complicação que precise ser tomada medidas emergenciais como: risco iminente de morte, 
é de livre consentimento e autorização que a equipe médica assuma com as medidas 
cabíveis para sobrevida do paciente. 
(     ) Sim                 (      ) Não 

 

Nome do Paciente e/ou Responsável: _____________________________________________ 
 
Nome/Assinatura do médico: ____________________________________________________  
CRM: _______________  
(Se documento não assinado digitalmente) 
 

 
Criciúma, _____ de _________________de _________ 
 


