
 

 

TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO (TCC) - 
Tratamento farmacológico ambulatorial com CORTICOSTERÓIDE para pacientes adultos com 
quadro suspeito ou confirmado de COVID-19 
 

IDENTIFICAÇÃO (PACIENTE E RESPONSÁVEL) DATA: ____/____/____ 

PACIENTE: 

SEXO: F (    ) M (    ) D.N.: ___/___/____ PRONTUÁRIO: 

RESPONSÁVEL: 

RG: GRAU DE PARENTESCO: 

TEL: E-MAIL: 

 
IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

TIPO: (   ) HOSP. PÚBL.  (   ) HOSP. PRIV.   (   ) UPA   (    ) UBS          OUTRO:__________ 

NOME DA INSTITUIÇÃO: 
 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

Fui devidamente informado(a), em linguagem clara e objetiva pelo(a) médico(a), de que as avalia-
ções revelaram a seguinte alteração e/ou diagnóstico (quadro suspeito ou confirmado):  
- COVID 19 causada pelo Coronavírus SARS-COV-2. 
E com base neste diagnóstico, foi-me recomendado o tratamento com o seguinte medicamento:  
- CORTICOSTERÓIDE 
 

POTENCIAIS RISCOS E BENEFÍCIOS 

 
Fui devidamente informado(a), em linguagem clara e objetiva pelo(a) médico(a), que:  
- O uso de corticosteroides tem sido considerado controverso e muitas vezes contraditório na lite-
ratura internacional, e que até o momento não existem ensaios clínicos randomizados prospectivos 
disponíveis, além do fato de que a maioria dos “guidelines” baseia-se em estudos clínicos de paci-
entes com influenza e MERS, e que sendo assim talvez não sejam diretamente aplicáveis para SARS-
CoV-2; 
- O uso de doses baixas de corticosteroide durante a fase intermediária (Fase 2, ou fase pulmonar) 
pode ser benéfico, pois atuaria para conter a severidade da inflamação e, possivelmente, prevenir 
a fase hiperinflamatória (Fase 3); 
- É razoável o uso prudente de doses baixas de corticosteróides para pacientes criteriosamente ava-
liados de modo individual, considerando-se que a introdução de corticosteroides deve estar de 
acordo com o momento da doença em relação ao início dos seus sintomas, assim como de acordo 
com a exclusão de contraindicações ao uso dos corticosteroides, em consonância com o significado 
clínico do nível de marcadores inflamatórios, de acordo com a presença de fatores de risco para 
evolução em direção a formas graves da doença e segundo a severidade atual da doença;  
- O benefício do corticosteroide pode ser maior a partir do 5o ou 7o dia da doença, durante o início 
da fase de resposta imune adaptativa. Logo, pacientes pertencentes aos grupos de risco, portanto 
com maior chance de evoluírem com as formas graves da doença, mas tratados em regime ambula-
torial por não apresentarem os critérios de gravidade para indicação de internação, podem se be-
neficiar do uso precoce de corticoide. 
- O uso de CORTICOSTERÓIDE pode causar diminuição da imunidade, aumento da pressão arterial, 
hiperglicemia, retenção de sal e água e aumento da perda de potássio, entre outras reações adver-
sas, porém essas reações são mais comuns em doses mais altas do que a dose recomendada na Nota 
Técnica. 



 

 

- O tratamento proposto será prescrito conforme descrito na Nota Técnica que trata do tratamento 
farmacológico ambulatorial com corticosteroide da SESA/CE, de 03 de maio de 2020, reforçando 
que a sugestão de uso e suas respectivas doses pode ser modificada a qualquer momento, a depen-
der de novas evidências científicas 
Compreendi, portanto, que não existe garantia de resultados positivos e que o medicamento pro-
posto pode inclusive agravar minha condição clínica, pois não há estudos demonstrando benefí-
cios clínicos. 
Estou ciente de que o tratamento com CORTICOSTERÓIDE pode causar as reações adversas des-
critas acima, e outras mais graves ou menos frequentes. 
 

AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL 
Por livre iniciativa, aceito correr os riscos supramencionados e dou permissão/autorização voluntá-
ria para que o(s) medicamento(s) seja(m) utilizado(s) da forma como foi exposto no presente termo.  
Esta autorização é dada ao (à) médico (a) abaixo identificado(a), bem como ao(s) seu(s) assistente(s) 
e/ou outro(s) profissional(is) por ele selecionado(s). 
Tive a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas relativas ao(s) procedimento(s), após ter 
lido e compreendido todas as informações deste documento, antes de sua assinatura. 
Apesar de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas 
as dúvidas e estando plenamente satisfeito(a) com as informações recebidas reservo-me o direito 
de revogar este consentimento antes que o(s) procedimento(s), objeto deste documento, se rea-
lize(m). 
 
____________________, ____ de ________________ de 20_____    ____:____ (hh:min)  

(      ) Paciente (      ) Responsável  

Nome:__________________________________________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

DECLARAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL 

CONFIRMO que expliquei detalhadamente para o(a) paciente e/ou seu(s) familiar(es), ou responsá-
vel(eis), o propósito, os benefícios, os riscos e as alternativas para o tratamento(s) /procedimento(s) 
acima descritos, respondendo às perguntas formuladas pelos mesmos, e esclarecendo que o con-
sentimento que agora é concedido e firmado poderá ser revogado a qualquer momento antes do 
procedimento. De acordo com o meu entendimento, o paciente ou seu responsável, está em condi-
ções de compreender o que lhes foi informado.  
 

____________________, ____ de ________________ de 20_____    ____:____ (hh:min)  

Nome do Médico: _________________________________________ CRM: ______________  

Assinatura:__________________________________________________________________ 

 

 
Observações:  
1. O preenchimento completo deste TCC e sua respectiva assinatura são imprescindíveis para o forne-
cimento do medicamento. 
2. Este TCC será preenchido em duas vias: uma será arquivada na farmácia responsável pela dispen-
sação dos medicamentos e a outra será entregue ao paciente. 




