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Três Lagoas – MS, _______ / _______ / 20______. 

 

 

Eu, ______________________________________________________ (nome do(a) paciente), 

abaixo identificado(a) e firmado(a), declaro ter sido informado(a) claramente sobre todas as 

indicações, contraindicações, principais efeitos colaterais e riscos relacionados ao uso do(s) 

medicamento(s) cloroquina ou hidroxicloroquina. 

Estou ciente de que este(s) medicamento(s) somente pode(m) ser utilizado(s) por mim, 

comprometendo-me a devolvê-lo(s) caso o tratamento seja interrompido. Os termos médicos foram 

explicados e todas as minhas dúvidas foram resolvidas pelo médico 

_____________________________________  (nome do médico que prescreve). Expresso também 

minha concordância e espontânea vontade em submeter-me ao referido tratamento, assumindo a 

responsabilidade e os riscos pelos eventuais efeitos indesejáveis. Assim, declaro que: Fui claramente 

informado(a) de que o(s) medicamento(s) que passo a receber pode(m) trazer os seguintes 

benefícios: “diminuição da carga viral” - COVID19. 

Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos 

colaterais e riscos, dos referidos medicamentos cloroquina ou hidroxicloroquina: 

• Principais reações adversas incluem as oculares: distúrbios visuais com visão borrada e 

fotofobia, edema macular, pigmentação anormal, retinopatia, atrofia do disco óptico, escotomas, 

diminuição da acuidade visual e nistagmo. Outras reações incluem problemas emocionais, dores 

de cabeça, tonturas, movimentos involuntários, cansaço, branqueamento e queda de cabelos, 

mudanças da cor da pele e alergias leves a graves, náuseas, vômitos, perda de apetite, 

desconforto abdominal, diarreia, parada na produção de sangue pela medula óssea (anemia 

aplásica), parada na produção de células brancas pela medula óssea (agranulocitose), 

diminuição das células brancas do sangue e das plaquetas, destruição das células do sangue 

(hemólise). Reações raras incluem miopatia, paralisia, zumbido, surdez. 

• Medicamentos classificados na gestação como categoria C (estudos em animais mostraram 

anormalidades nos descendentes, porém não há estudos em humanos; o risco para o bebê não 

pode ser descartado, mas um benefício potencial pode ser maior que os riscos). 

• Medicamentos contra-indicados em casos de hipersensibilidade (alergia) aos fármacos; o risco 

de ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem.  

 

Estou ciente de que posso suspender o tratamento a qualquer momento, sem que este fato implique 

qualquer forma de constrangimento entre mim e meu médico, que se dispõe a continuar me tratando 

em quaisquer circunstâncias.  
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Autorizo o Ministério da saúde e as Secretarias de Saúde a fazer uso de informações relativas ao 

meu tratamento desde que assegurado o anonimato. Declaro, finalmente, ter compreendido e 

concordado com todos os termos deste Consentimento informado. Assim, o faço por livre e 

espontânea vontade e por decisão conjunta, minha e de meu médico. O meu tratamento constará 

do(s) seguinte(s) medicamento(s): ____________________________________________________ 

 

Paciente: _______________________________________________________________________ 

Documento de identidade: ________________________________________ 

Sexo:   Masculino (   )      Feminino (   )        Idade: ___________ 

Endereço: _______________________________________________________________________ 

Cidade: __________________________ CEP: _______________ Telefone: (    ) _______________ 

Responsável legal (quando for o caso): ________________________________________________ 

Documento de identidade do responsável legal: _________________________________________ 

Assinatura do paciente ou do responsável legal: _________________________________________ 

 

Médico responsável: ____________________________________CRM: ____________ UF:  _____ 

Endereço: _______________________________________________________________________ 

Cidade: __________________________CEP: _________________ Telefone: (   ) ______________ 

 

 

 

Assinatura e carimbo do médico _____________________________________________________ 

 

 

 


