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Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) tem por finalidade fornecer todas 

as informações referentes ao exame de Colonoscopia e obter o seu consentimento para realizá-lo. 

A Colonoscopia é um exame que permite estudar o intestino grosso com o auxílio de um 

aparelho flexível de diâmetro menor que 1 cm, que é introduzido no reto e no cólon através do ânus, 

transmitindo imagens para um monitor. 

A Colonoscopia é um procedimento rotineiro e fundamental no diagnóstico de tumores, 

doenças inflamatórias, infecciosas, pólipos, sangramentos, úlceras, etc. 

Eventualmente em alguns casos, pode ser realizado para tratamento terapêutico, como por 

exemplo: retirada de pólipos, dilatação de estenose de anastomose (estreitamento do canal), 

sangramento pós radioterapia, desobstrução de estenoses (estreitamentos tumorais) através de 

inserção de prótese auto expansível, sendo esta com finalidade terapêutica, tal conduta definida 

durante o exame. 

Antes da realização do exame de colonoscopia devem-se corrigir alterações importantes da 

coagulação, do nível de hemoglobina, ou outras alterações clínicas. 

Algumas vezes são necessários antibiótico-profilaxia (antibiótico para tentar prevenir 

infecção) e avaliação clínica pré-operatória, pois o procedimento colonoscópico terapêutico é uma 

cirurgia, necessitando muitas vezes de anestesia geral. Para fins de administração de tais medicações 

o paciente será previamente orientado e avaliado pelo anestesista responsável e quando necessário 

pelo cardiologista. 

Para realização deste exame é necessário preparo específico, fornecido e explicado no 

momento do agendamento do exame. No dia do exame, antes de iniciar o procedimento aplica-se 

anestesia tópica no ânus com xilocaína em gel, que retira a dor, facilitando o exame e a visualização 

dos órgãos.  

Após anestesia tópica será feito uma punção com agulha de uma veia para aplicação de 

remédio com a finalidade de sedação, provocando sono e a não recordação do exame a partir deste 

momento. Em alguns casos pode ser necessário anestesia geral, a qual será feita por um anestesista. 

Ao término do exame haverá necessidade de permanecer em repouso até recuperação da sedação. 

Apesar de raras, podem ocorrer complicações decorrentes destes procedimentos, tais como 

sangramentos, perfurações de órgãos, bacteremias (“infecção no sangue”). 

As medicações usadas também podem determinar complicações, como flebite (inflamação na 

veia), reação anafilática (“reação alérgica”), alterações cardiorrespiratórias e até falecimento (morte). 
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A fim de tratar complicações, podem ser necessários: internação, tratamento clínico, 

ressuscitação cardiorrespiratória, cirurgia de emergência, transfusão de sangue, necessita-se, 

portanto, de autorização prévia do paciente e ou responsável maior de idade. 

O paciente deverá comparecer para a realização do exame, acompanhado de uma pessoa maior 

de idade. Toda vez que for sedado, não se deve dirigir ou assumir compromissos após o exame que 

dependam de sua coordenação mental, uma vez que esta pode estar comprometida pelas medicações 

utilizadas. 

 

AUTORIZAÇÃO 

Autorizo a realização do procedimento assim como as medidas necessárias em eventuais 

complicações e considero-me suficientemente esclarecido, conforme descrito no termo a mim 

fornecido e explicações prestadas para a realização do exame. 

 

 

_____________________________________ 

Nome do paciente ou responsável 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do paciente ou responsável 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura e carimbo do médico 

 

 

 

Uberaba, _____/_____/___________. 

 

 


