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Consentimento informado 

 A entregar ao médico no dia em que estiver marcada a sua colonoscopia   

Eu, abaixo-assinado  

Nome e apelido de nascimento: 

Número da Segurança Social:   

Morada: 

 

Certifico através da presente ter recebido o documento de informação sobre o programa de 
rastreio organizado do cancro colorretal, sobre a colonoscopia, as suas vantagens, os seus 
riscos e as precauções a tomar após a colonoscopia.  

Foi informado(a) das recomendações que serão aplicadas pelo médico em caso de preparação 
insuficiente do cólon, em caso de deteção de pólipos ou de uma lesão suspeita durante a 
colonoscopia. 

Foi-me recomendado que me aconselhasse com o meu médico responsável antes da 
colonoscopia. 

Discuti com o meu médico os medicamentos que tomo e, com o serviço que vai realizar a 
colonoscopia, as doenças de que padeço e os tratamentos a que me submeto. Sei o que devo 
fazer caso haja problemas a seguir à colonoscopia, quando regressar a casa. 

Após a leitura do documento de informação que recebi com o meu convite, as informações 
que recebi no hospital que escolhi e as respostas que foram dadas às minhas perguntas, 
compreendo as vantagens da colonoscopia no âmbito da prevenção do cancro colorretal e 
registei os riscos que lhes estão associados.  

Dou o meu consentimento para que os meus dados pessoais e os dados da minha 
colonoscopia, incluindo o seu resultado, sejam transmitidas ao médico responsável pelo 
programa de rastreio. Dou o meu consentimento para que, depois de anonimizados, possam 
contribuir para a avaliação global da eficácia do programa de rastreio do cancro colorretal e 
para a comparação com o registo nacional do cancro. 

Aceito, após reflexão e sem constrangimentos, realizar uma colonoscopia no âmbito do 
programa de rastreio organizado do cancro colorretal. 

 

Data:       Assinatura do participante:  




