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PARECER CREMEB Nº 44/08 

(Aprovado em Sessão da 2ª Câmara de 11/09/2008) 
 
 
Expediente nº 140.751/07 

Assunto: Termo de Internamento - Transfusão de Sangue. 

 
Ementa: O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é um 

acordo entre paciente e médico, diferente do Termo de 

Internamento (TI) que é um documento firmado entre paciente e 

instituição. O TI deve conter as normas pelas quais a unidade 

hospitalar tem condições de garantir que o tratamento proposto 

pela equipe seja exeqüível. Não sendo obrigado a se adequar a cada 

caso, ressalvadas as condições de urgência e emergência. 

 

 

Da Consulta 

 

O presente expediente originou-se numa consulta formulada por médico que 

inicialmente discorre sobre as normas de hospitais que apresentam aos pacientes um 

termo de internamento para qualquer tratamento ou procedimento que julgar 

necessário.   

 

Relata o consulente que sua esposa necessitou de internamento num grande hospital 

da região e que a mesma encontrava-se na 41ª semana de gravidez, sendo necessário 

realizar o trabalho de parto. Por motivos de crença, a mesma contatou uma equipe 

médica que realizaria o procedimento sem o uso da terapia transfusional, ainda que 

houvesse necessidade de sua utilização. Entretanto, ao verificar os termos genéricos 

do termo de internação, como responsável perante o hospital e apenas como garantia 

solicitou a inclusão de que não aceitava transfusão de sangue e de seus 

hemoderivados. Diante disto, o staff administrativo do hospital condicionou a 
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internação à assinatura do termo, sem qualquer aditivo pessoal. Conclui que 

felizmente a diretoria foi contatada e o caso foi resolvido. 

 

Finaliza fazendo dois questionamentos a respeito do termo de Consentimento 

Informado: 

1.  “Pode um hospital condicionar o internamento à assinatura do termo de 

internamento impedindo que o paciente ou seu responsável adicione observações 

pertinentes ao desejo individual referente a tratamento médico? Qual o fundamento 

jurídico? 

2. É direito do paciente ou seu responsável adicionar itens ou cláusulas ao termo de 

internamento, que melhor se identifique a ser desejo individual referente a tratamento 

médico? Qual o fundamento jurídico? 

 

Do Parecer: 

Preliminarmente, é importante definir e diferenciar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) do Termo de Internamento.  

 

Segundo Ubel e Loewenstein a doutrina do consentimento informado reconhece a 

importância da autonomia do paciente e dessa forma, o médico tem o dever de 

informar o paciente todos os procedimentos necessários no seu caso. A informação 

deve incluir todos os fatos, inclusive os eventuais riscos e benefícios associados. 1 O 

objetivo do consentimento informado é fornecer elementos ao paciente, de modo que 

o mesmo possa fazer sua escolha de acordo com seus valores. 2  Assim, pode-se 

concluir que trata-se de um acordo realizado entre paciente e médico, sobre 

procedimentos realizados no primeiro pelo segundo, podendo estar ou não 

documentado. Quer dizer, o TCLE não é obrigatório e na maioria das vezes os acordos 

estabelecidos entre médico e paciente ocorrem de forma verbal, devido a confiança 

estabelecida na relação médico-paciente. Deve ser mencionado ainda que caso exista 
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a necessidade de se formalizar um contrato, este deve ser realizado para cada 

procedimento, segundo o acordado entre as partes e sem seguir um modelo 

obrigatório, ou seja, cada contrato terá normas específicas sendo, entretanto 

obrigatório que esteja em conformidade com a lei vigente no país. 

 

Vale ressaltar, que em caso de documento firmado o mesmo deve prever sua 

renovação e revogação, sem constrangimento para as partes e sem ser excludente de 

responsabilidade, além de não ser discriminatório, nem limitar o direito do paciente à 

assistência à saúde. 3 

 

Por conseguinte, acatar a autonomia é reconhecer que ao indivíduo cabe possuir 

certos pontos de vista e que é ele quem deve deliberar e tomar decisões segundo seu 

próprio plano de vida e ação, embasado em crenças, aspirações e valores próprios. O 

respeito à autonomia requer que se tolerem crenças e escolhas das pessoas desde que 

não constituam ameaça a outras pessoas, à coletividade ou a si mesma. A autonomia 

não deve ser convertida em direito absoluto; seus limites devem ser dados pelo 

respeito à dignidade e à liberdade dos outros e da coletividade. É um princípio de mão 

dupla. Logo, deve ser respeitada tanto a autonomia do paciente, como a do médico. 

 

O Termo de Internamento é um documento firmado pelo paciente ou sua família com 

uma Instituição, a Unidade Hospitalar, no momento da internação hospitalar. Trata-se 

de termo referente às normas internas e específicas, relativas às condições que a 

unidade dispõe para realizar o tratamento necessário para aquele tipo de patologia, 

seria o Regimento Interno da Instituição. Compreende-se que as unidades hospitalares 

devem ter um regramento que é indispensável ao seu funcionamento e os pacientes 

devem acatá-lo caso desejem ser atendidos em suas instalações. Todavia, deve ser 

ressalvado que existem ainda normas gerais atinentes às unidades públicas, privadas e 
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filantrópicas, e, além disso, há regras específicas na legislação para os casos de 

urgência e emergência. 

 

De acordo com o Manual de Organização de Corpo Clínico no capítulo relativo ao 

corpo clínico e Regimento Interno cientifica que as diretrizes gerais para o regimento 

interno do Corpo Clínico das entidades prestadoras de assistência médica no Brasil são 

estabelecidas pela Resolução CFM no 1.481/97. Nesta, há referência que as 

Instituições prestadoras de Serviços de Assistência Médica no país deverão adotar seus 

regimentos internos de acordo com as normas dos Conselhos Regionais de Medicina. 

 

O caso em tela trata-se de uma gestante que não aceita terapia transfusional, em início 

de trabalho de parto e necessitando ser internada para a realização do procedimento 

de parto natural ou cesárea.  Esse dilema ético é vivenciado por muitos colegas em 

suas atividades profissionais e ainda ocorrem muitas dúvidas a respeito do tema.  

 

Da legislação pode-se analisar a Resolução CFM no. 1.021/80 que conclui:  

Em caso de haver recusa em permitir a transfusão de sangue, o 
médico, obedecendo a seu Código de Ética Médica, deverá observar 
a seguinte conduta: 
1º - Se não houver iminente perigo de vida, o médico respeitará a 
vontade do paciente ou de seus responsáveis.  
2º - Se houver iminente perigo de vida, o médico praticará a 
transfusão de sangue, independente de consentimento do paciente 
ou de seus responsáveis. 

 

Dessa maneira, a compreensão jurídica prevalente aponta para que no caso de risco de 

morrer o valor da vida humana passa a se sobrepor ao requerimento do 

consentimento e do esclarecimento do paciente (CEM, arts. 46 e 56). Visto que na 

legislação brasileira a vida é sagrada, por conseguinte a sacralidade da mesma se 

sobrepõe a qualquer princípio ou crença religiosa. 
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Sintetizando, diante de risco de morrer, o médico não pode hesitar em colocar ao 

alcance do paciente todos os recursos indispensáveis, mesmo que crenças preconizem 

a inação. Nesse sentido, a decisão do médico deve estar de acordo com as práticas 

reconhecidamente aceitas e que pela sua experiência não seriam suficientes para 

salvar a vida do paciente. 

 

Igualmente, cabe chamar a atenção que o médico tem ampla liberdade no exercício 

das suas atividades e isso é característica da medicina, sendo demonstrada sua 

objeção de consciência no art. 7º, do Código de Ética Médica. Assim sendo, o médico 

pode recusar-se a atender um paciente, caso existam outros médicos na unidade e/ou 

caso não se configurar urgência ou emergência.  

 

Considerações 

Diante das exposições acima desvendadas e das legislações concernentes ao tema 

podemos finalizar: 

• O TCLE é um acordo firmado entre paciente e médico, para cada procedimento 

e de acordo com o CEM e a Legislação vigente no país. 

• A restrição à realização de transfusões de sangue pode gerar no médico uma 

dificuldade em manter o vínculo adequado com o paciente.  

• O médico e o paciente podem ter diferentes perspectivas sobre qual a melhor 

decisão a ser tomada, caracterizando um conflito entre a autonomia de ambos. 

• O Termo de Internamento é um documento firmado entre uma Instituição 

(Unidade Hospitalar) e paciente de acordo com o regimento interno da 

primeira e em conformidade com a Legislação Brasileira. 

 

Conclusão 

Respondendo aos questionamentos feitos pelo consulente e de acordo com os 

fundamentos jurídicos mencionados no parecer, pode-se concluir: 
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1. Um hospital pode condicionar o internamento à assinatura do TI, desde que os 

fundamentos contidos no documento estejam de acordo com a Legislação 

Brasileira, nem possam ferir os direitos dos pacientes e dos médicos, 

ressalvadas às condições de urgência e emergência. 

2. Se o Termo de Internamento segue os pressupostos do item 1, não há porque 

incluir novos elementos neste termo, até porque seria inexeqüível para uma 

instituição contemplar todas as prerrogativas propostas por todos os doentes 

internados. Ou seja, a instituição tem o direito de restringir suas condições de 

trabalho à sua resolutividade. 

 

É o parecer, SMJ. 

 

Salvador, 22 de junho de 2008  

(data da modificação após suspensão da plenária de 13/05/08). 

 

 

Consa. Nedy Neves 

 

 

Referências 

1. Ubel PA, Loewenstein G. The role of decision analysys in informed consent: 

choosing between intuition and systematicity. Soc Sci Med; 44: 647-56, 1997. 

2. Haase VG, Pinheiro-Chagas P, Roethe-Neves R. Neuropsicologia e autonomia 

decisória para o consentimento informado. Revista Bioética, Brasília: Conselho 

Federal de Medicina, 15:1; 117-132, 2007. 

3. Meneses JAG. Expediente Consulta no 86.620/02. Termo de Consentimento. 

Aprovado pela Plenária do Cremeb em 24/10/02. 


