
 

GASTROMED GARANHUNS 
Av. Gonçalves Maia, 144 

Heliópolis – Garanhuns-PE 
Fone: (087) 3762-0809 . 99649-8046 

Termo de Consentimento para Retirada de Corpo Estranho por 

Endoscopia Digestiva Alta 
 

Paciente:_____________________________________________________________________________ 

Acompanhante / Responsável: ____________________________________________________________ 

Data :  _____/_____/_____                 Médico: _______________________________________________ 

1. Eu recebi, li e discuti com o médico as informações sobre o procedimento denominado Retirada de Corpo Estranho 

por Endoscopia Digestiva Alta. Entendi que serei submetido(a) a um exame indicado pelo meu médico assistente que 

envolve a passagem de um aparelho através da boca para avaliar o interior do esôfago, estômago e duodeno e realizar 

tentativa de retirada de corpo estanho.    

2. Estou ciente de que retirada de corpo estranho consiste na extração de qualquer objeto que se encontra no esôfago, 

estômago ou duodeno trazendo problemas ou riscos – seja por presença ou possibilidade de perfuração (objetos 

pontiagudos), de obstrução (objetos grandes e/ou impactados) ou de lesões químicas (como no caso de pilhas ou 

baterias alojadas em esôfago). Sei que o corpo estranho pode estar impactado (preso), ser de grande tamanho ou 

apresentar pontas. Por isso, compreendo que pode haver dificuldade para sua retirada e que ocasionalmente não se 

consegue retirá-lo através da endoscopia, sendo então necessário recorrer a outros métodos para a resolução do 

problema.      

3. Fui informado de que a realização do procedimento sem um período adequado de jejum prévio traz risco de vômitos 

com possível aspiração de restos alimentares para o pulmão, com conseqüente pneumonia.  

4. Fui informado(a) de que a tentativa de retirada de corpo estranho pode ocasionar feridas na parede de esôfago, 

estômago e duodeno, com risco de sangramento durante o procedimento e até alguns dias após o mesmo. O risco é 

baixo, porém existe. Por isto, informei ao médico examinador se estou em uso de anticoagulantes, antiagregantes 

plaquetários, anti-inflamatórios ou se sou portador(a) de alguma condição que compromete a coagulação adequada do 

sangue. Da mesma forma, sei que a endoscopia pode mostrar que o corpo estranho (neste caso geralmente 

pontiagudo) penetrou profundamente na parede do órgão, podendo tê-lo perfurado e que existem riscos, também 

baixos, de obstrução, laceração e perfuração do esôfago, estômago ou duodeno pela própria extração do corpo 

estranho. Estou ciente de que a equipe médica está preparada para tratar adequadamente eventuais complicações e de 

que serei examinado(a) em ambiente hospitalar para maior segurança.    

7. Fui informado(a) de que após o exame poderei sentir dores e dificuldade para engolir causadas pelo trauma 

relacionado diretamente ao corpo estranho e também às manobras necessárias para sua retirada, dor de garganta 

relacionada à passagem do aparelho e náuseas, estufamento e cólicas devido à presença de gases no intestino. Sei que 

são sintomas habitualmente leves e passageiros quando ocorrem, e que devo entrar em contato com a equipe da Esadi 

na ocorrência de dor mais intensa ou de outros sintomas que exijam atenção médica.    

8. Compreendi que, para realizar o procedimento sob sedação, deverei estar acompanhado(a) por pessoa adulta apta a 

me levar para casa e que o médico examinador se negará a realizar o procedimento se tal norma não for observada. 

Entendi que não estarei apto(a) a conduzir veículos, operar máquinas ou realizar trabalhos que exijam lucidez por um 

período de 12 horas e que somente serei liberado(a) das dependências da clínica quando a equipe determinar que 

estou em boas condições clínicas para alta. Fui alertado(a) para a possibilidade de não recordar parcial ou totalmente 

do que ocorreu após a administração da sedação (esta é uma ação do sedativo), portanto devo evitar telefonemas, 

conversas e decisões importantes durante o período de recuperação.    

9. Declaro que li e compreendi o conteúdo deste documento, esclareci eventuais dúvidas com a equipe médica, e 

autorizei a equipe a realizar o procedimento acima mencionado. Sei que ainda posso me recusar a ser submetido ao 

exame, cancelando este termo de consentimento informado antes da realização do procedimento. 

 

 
Data:       /      /                             __________________________________________________________ 

                                                                                 Assinatura do paciente ou responsável 

 

 

                    ___________________________________________________________ 

                 Assinatura do acompanhante 
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