Consentimento Informado para Doação de menores de 18 anos

Eu,______________________________________________________________________,
identidade
nº
____________________,
responsável
legal
por____________________________________________
________________________________________ identidade nº ____________________________ autorizo que o
mesmo realize doação de sangue na data de hoje.
Declaro estar ciente que:
1º) Autorizo que o Menor de idade acima realize uma doação de sangue, sendo submetido as mesmas exigências e
responsabilidades previstas aos demais doadores de sangue, como Triagem Clínica, Coleta, assim como realizar e
receber os resultados dos exames imunohematológicos e sorológicos, com a preservação do sigilo de todas as
etapas acima referenciadas.
2º) Estou ciente que o sangue, obtido durante a doação, será submetido às mesmas etapas e aos mesmos exames
sorológicos e imunohematológicos realizados nas demais doações. Este será testado para HIV e para outros
marcadores de doenças (Hepatite B, Hepatite C, Doença de Chagas, Sífilis e HTLV) e podem apresentar resultados
falso-positivos. Entendo que os exames realizados no banco de sangue são exames de triagem e não de diagnóstico,
portanto os resultados não-negativos não são conclusivos, uma vez que diversos fatores podem alterar os resultados
dos exames realizados no sangue doado (que tem por fim a maior proteção do receptor).
3º) No caso de resultado sorológico alterado, o doador será chamado para coleta de nova amostra, repetição e
confirmação do resultado e/ou entrega de laudo e orientações. Declaro estar ciente que estes resultados e as
orientações pertinentes poderão ser entregues somente ao respectivo doador, não sendo permitida a entrega a
terceiros, nem aos seus responsáveis legais, como prevê a Portaria nº 158/2016 do MS.
4°) No processo de investigação sorológica, o(a) doador(a) poderá ficar inapto(a) a doação de sangue até a
conclusão da investigação. Caso o sangue apresente resultado POSITIVO ou DUVIDOSO (INCONCLUSIVO ou
INDETERMINADO), o sangue coletado não será utilizado e o seu nome será incluído em uma listagem de
doadores inaptos da Secretaria Estadual de Saúde.
4º) Durante a coleta do sangue podem aparecer reações colaterais como náuseas, queda da pressão arterial, tontura,
entre outros menos freqüentes.
DECLARO NESTA DATA QUE ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES EXPOSTAS ACIMA.

Curitiba, _____/_____/_______

_________________________________
Assinatura do Doador

_________________________________
Autorização do Responsável legal

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

