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1. Ciente do desejo do paciente de não receber transfusão de sangue total, autotransfusão ou de 

seus componentes (glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma), o Hospital 

Maternidade Frei Galvão esclarece que utilizará de todas as técnicas e de todo seu conhecimento 

médico e cientifico para diminuir a perda sanguínea evitando ao máximo a necessidade de tal 

transfusão.  

2. Não obstante, caso a equipe médica constate a necessidade, em qualquer fase do tratamento 

de transfusão sanguínea; ou, de qualquer um dos seus componentes (glóbulos vermelhos, 

glóbulos brancos, plaquetas e plasma) a transfusão será instituída, conforme estabelece a 

Legislação, ora vigente.  

3. Diante do exposto, o Hospital Maternidade Frei Galvão, em consonância com as disposições 

constitucionais e infraconstitucionais, reserva-se ao direito de, a despeito de qualquer declaração 

do paciente ou de seus responsáveis em sentido contrário, apoiar as decisões médicas no 

sentido de que seja procedido a realização de transfusão sanguínea na hipótese de, sem a 

referida terapêutica, ser exposto o paciente ao risco iminente de morte por falta de transfusão 

sanguínea e/ou hemoderivados.  

4. O Hospital Maternidade Frei Galvão, saliente-se, dessa forma cumprirá com os deveres e 

obrigações que lhe são impostos pela Constituição Federal, pela lei infraconstitucional e pelas 

normas de conduta Ética, as quais lhe compelem a atuar em defesa da vida de todos os seus 

pacientes, independentemente de circunstâncias pessoais, inclusive de crença religiosa.  

5. Diante da Legislação vigente o paciente e/ou os seus familiares eximem o Hospital Maternidade 

Frei Galvão, bem como todos os profissionais médicos, de qualquer alegação de violação à 

vontade do paciente e a liberdade de expressão e de culto, pois é dever dos médicos evitar a 

morte do paciente, a qual ocorreria caso a referida prática não fosse adotada 

 
Ressalta ainda que, caso paciente seja criança, adolescentes menores de 18 anos, portadores de 

doenças físicas ou mentais que comprometam o discernimento, pessoas inconscientes ou 

severamente debilitadas, a responsabilidade de autorização será do pai, mãe ou responsável 

legal. 
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Preenchimento pelo paciente ou responsável/acompanhante:       

                              

Fui informado da possibilidade de o procedimento transfusão poder ser realizado em casos onde 

outras alternativas já tenham sido tentadas ou não sejam possíveis, tendo sido orientado quanto 

aos seus benefícios, riscos, complicações potenciais e alternativas possíveis. Pude fazer 

perguntas que foram respondidas satisfatoriamente, em linguagem compreensível, permitindo o 

adequado entendimento, tendo a oportunidade de esclarecer minhas dúvidas.  

 

 

 

Nome:_____________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ______/______/_______  

Doc. Identidade nº__________________________________________  

 

Assinatura Paciente:_______________________________________ 

Assinatura responsável legal:_________________________________ 

Médico da equipe:__________________________________________ 

 

Guaratinguetá,_______de_____________________de_____________ 

 

Paciente Responsável 


