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IDENTIFICAÇÃO 

NOME DO PACIENTE: 

CPF OU RG: 

NOME DA MÃE: 

DATA DE NASCIMENTO:                                              

NOME DO RESPONSÁVEL: 

CPF OU RG: 

 
Eu, na condição de PACIENTE ou de RESPONSÁVEL pelo paciente, DECLARO que:  
 

1.  Fui informado verbalmente sobre a condição de saúde do PACIENTE, bem como sobre os 
riscos associados à realização de exames, procedimentos, cirurgias e anestesia durante a 
pandemia causada pelo CORONAVÍRUS (COVID-19); 
 
2.  Estou ciente que Pacientes saudáveis podem contrair COVID-19 durante a internação 
hospitalar ou durante a realização de exames, procedimentos, cirurgias e anestesia;  

 
3.   Estou ciente que Pacientes saudáveis de procedimentos cirúrgicos que contraírem COVID-
19 no pós-operatório podem desenvolver quadros mais graves de infecção devido às alterações 
imunológicas causadas pela cirurgia; 

 
4.   Estou ciente que Pacientes que tenham contraído a COVID-19 há poucos dias podem ainda 
não ter desenvolvido os sintomas típicos que indiquem a suspeita de infecção, não sendo possível 
à equipe médica identificar o quadro antes da realização do atendimento buscado; 

 
5.   Estou ciente que a ventilação mecânica, muitas vezes necessária no curso de 
procedimentos anestésicos, pode resultar no agravamento do quadro causado pela COVID-19, 
mesmo para Pacientes até então assintomáticos; 

 
6. Estou ciente que Pacientes cirúrgicos que tiverem complicações respiratórias decorrentes 
do procedimento anestésico podem ter sintomas semelhantes àqueles causados pela COVID-19, o 
que pode levar a uma dificuldade diagnóstica; 

 
7.   Estou ciente que Pacientes cirúrgicos que desenvolverem quadro grave de infecção por 
COVID-19 no pós-operatório podem ter mais complicações cirúrgicas associadas, em agravamento 
ao quadro geral, podendo, inclusive, causar o ÓBITO; 

 
8.   Estou ciente que Pacientes com infecção assintomática (sem sintomas) por COVID-19 
podem transmitir a COVID-19 a toda a equipe de saúde responsável pela sua assistência antes, 
durante e depois do procedimento; 
 
9.  Fui informado sobre as possibilidades de tratamento contra a COVID-19, considerando o cenário 
Mundial e local de enfrentamento da pandemia de COVID-19, bem como das alternativas disponíveis de 
medicamento, em especial, a ausência de vacina ou de medicamento aprovado para tratamento de 
desse vírus, até o presente momento.  
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10.  Fui informado que estudos preliminares aplicados ao redor do mundo indicam que o uso dos 
medicamentos CLOROQUINA e HIDROXICLOROQUINA têm obtido resultados promissores no 
tratamento de pacientes infectados com COVID-19.  
 
A medicação citada, usada primordialmente como agente anti-malário e imunomodulador, tem sido 
amplamente utilizada para o tratamento de doenças reumatológicas.  
 
Contudo, possíveis efeitos colaterais como RETINOPATIA (lesão não inflamatória na retina ocular), 
NEUROPATIA (lesão neurológica que afeta os nervos das extremidades do corpo), MIOPATIA (lesão nos 
músculos que causa fraqueza), ALERGIA, RISCO FETAL, ERUPÇÃO CUTÂNEA, ALTERAÇÕES 
CARDÍACAS, HEPÁTICAS e RENAIS podem ocorrer a partir do uso da CLOROQUINA e 
HIDROXICLOROQUINA.  
 
Diante disso, NA HIPÓTESE DE CONTRAIR O COVID-19 (Coronavírus) e se necessário para o 
tratamento de casos moderados ou graves de COVID-19, segundo a avaliação técnica médica, 
desde já AUTORIZO o uso do medicamento abaixo: 
 

 CLOROQUINA 500mg, com dosagem conforme prescrito pelo médico; 
 

 HIDROXICLOROQUINA 200mg, com dosagem conforme prescrito pelo médico. 
 
11.  Fui informado sobre os RISCOS que o uso da CLOROQUINA e da HIDROXICLOROQUINA podem 
causar ao paciente, tais como: a CARDIOTOXIDADE, que, em termos leigos, significa que pode causar 
OCORRÊNCIA DE DANO MUSCULAR OU DISFUNÇÃO DE ELETROFISIOLOGIA DO CORAÇÃO, ou 
seja, pode causar DANO NO FUNCIONAMENTO DO CORAÇÃO.  
 
12.  Fui informado que há RISCO DE ÓBITO pelo agravamento de saúde causado pelo COVID-19, em 
especial ao paciente que possui alguma DEFICIÊNCIA DE IMUNIDADE, DIABETES, HIPERTENSÃO, 
DOENÇAS DO CORAÇÃO ou outras COMORBIDADES (doenças associadas), bem como que há um 
agravamento do RISCO DE ÓBITO QUANTO MAIOR A FAIXA ETÁRIA do paciente, segundo dados 
disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em análises preliminares.  
 
O RISCO DE ÓBITO é agravado em pacientes que se encontram em PÓS-OPERATÓRIO e em 
VENTILAÇÃO MECÂNICA durante a anestesia.  
 
13.  Fui informado sobre a necessidade de TRATAMENTO EM ISOLAMENTO TOTAL DOS 
PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE CONTÁGIO POR COVID-19, sem contato com 
outras pessoas que não sejam PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO HOSPITAL BRUNO BORN, sendo 
rigorosamente proibido o contato pessoal (mesmo ambiente) do paciente com familiares ou outras pessoas 
enquanto não houver LIBERAÇÃO EXPRESSA por parte da equipe médica do HBB. O respeito a essa 
condição é fundamental para evitar a proliferação do COVID-19 e segue protocolo internacional de saúde.  
 
14.  Fui informado sobre a importância para a evolução da ciência da saúde e para o enfrentamento do 
COVID-19 o uso dos dados do prontuário do paciente para desenvolvimento de pesquisas científicas e 
acadêmicas, inclusive, visando à criação de protocolos de tratamentos mais eficazes no mundo todo. 
Diante disso, AUTORIZO o uso dos dados do prontuário para essa finalidade científica e acadêmica, 
devendo ser mantido em SIGILO os DADOS PESSOAIS do paciente, tais como, nome completo, filiação, 
CPF, RG, endereço residencial e imagens da face/rosto ou sinais pessoais. A autorização contida neste 
consentimento pode ser revogada a qualquer tempo, mediante comunicação formal à equipe do HBB.   
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15.   Fui informado que, na HIPÓTESE DE CONTRAIR O COVID-19, o tratamento para essa patologia 
se trata de obrigação de meio, motivo pelo qual NÃO HÁ GARANTIA DE OBTENÇÃO DE CURA OU DO 
RESULTADO DESEJADO. 
 
16.  Fui informado que, independentemente da técnica e do zelo empregado pelos profissionais, podem 
surgir circunstâncias complicadas e agudas que podem evoluir, inclusive, para o ÓBITO do paciente.  
 
17.  Fui informado de modo claro, objetivo e completo sobre o conteúdo deste termo de consentimento, 
oportunidade na qual pude fazer perguntas e obter as respostas, as quais julguei suficientes. 
 
18.  Diante do exposto, declaro que ESTOU CIENTE do acima informado e que ACEITO TODOS OS 
RISCOS citados neste documento, motivo pelo qual AUTORIZO A REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO A 
MIM PRESCRITO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL BRUNO BORN, estando a equipe médica e 
demais profissionais da saúde autorizados a proceder de acordo com julgamento técnico que entenderem 
adequado durante a evolução do meu atendimento, com os recursos da medicina disponíveis no HBB.    

 
 

Lajeado _____ de ___________________ de __________. 
 
 

 

 
______________________________ 

Assinatura do Paciente 
 

 
______________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo Paciente 
Quando o paciente for menor de idade, ou que tenha 

responsável legal, ou não possa assinar este documento 

 


