
Consentimento não Informado 
Especialistas consideram que tecnologia pode ajudar pessoas a ponderar sobre 
procedimentos invasivos, mas apenas se médicos e pacientes mantiverem interação 

mento fará ou deixará de fazer, além dos benefícios e riscos. 

Infelizmente, o que ocorre nos hospitais e clínicas ainda está 
longe do ideal: a caminho da cirurgia ou de algum exame ou trata-
mento, uma enfermeira pode entregar ao paciente um formulário 
repleto de jargões jurídicos para ser assinado. Na maioria dos casos, 
esse pedaço de papel ou é uma permissão vaga, atestando que o pa-
ciente foi "informado" sobre o procedimento, ou pode ser entendi-
do como uma renúncia legal - uma lista vaga contendo todos os 
possíveis efeitos colaterais e complicações raras que podem ocorrer 
durante e após o procedimento. Segundo advertências de médicos, 
ao menos nos Estados Unidos, esses formulários mal escritos e assi-
nados apressadamente são insignificantes. Pesquisas confirmam 
que essas permissões inúteis não aprimoram a percepção ou segu-
rança do paciente. Nem protegem hospitais ou médicos contra 
ações infundadas por má prática. 

Na esperança de preencher essa lacuna, um crescente número 
de centros médicos americanos está se rendendo à tecnologia - em 
particular, programas de computador interativos, comercialmente 
projetados para evitar formulários irrelevantes de padrão único. 
Essas soluções em software variam quanto à abordagem e público-
alvo. Algumas são voltadas para médicos; outras, aos pacientes. Al-
gumas são projetadas para serem revistas durante uma consulta, 
junto com o prestador de cuidados de saúde; outras podem ser 
vistas em casa, ao lado dos membros da família Os pesquisadores 
em saúde ainda debatem a eficácia de cada abordagem. Avaliações 
independentes rigorosas mal começaram. Mas já há um reconheci-
mento quanto às conquistas compartilhadas por essas novas abor-
dagens. Primeiro, os programas objetivam tornar mais significativa 
para o paciente a discussão dos prós e contras de cada procedimen-
to invasivo - de uma angioplastia até uma tonsilectomía (retirada 
das amígdalas). Segundo, visam estimular o médico a conversar 
previamente sobre os benefícios e riscos do processo de tratamento 
ou diagnóstico, de forma que os pacientes possam tomar decisões 
bem informadas sobre sua própria saúde. 

Há mais de uma década aumentam as evidências de que os for-
mulários de consentimento tradicionais não cumprem o papel de 
informar o paciente ou melhorar seu tratamento, alerta Harlan M. 
Krumholz, da Yale University, que estuda as falhas desse sistema. 
Uma das mais impressionantes pesquisas nacionais, comenta ele, 
foi a revisão publicada em 2000 de 540 formulários coletados de 157 
hospitais americanos aleatoriamente escolhidos, feita por uma 
equipe de especialistas em saúde pública liderada por Melissa M. 
Brotell, então na New York University e agora no Departamento de 
Assuntos de Veteranos de Guerra. A análise revelou um caos aci-
dental: alguns formulários eram sucintos e vagos; outros, longos e 
confusos. Muitos continham jargões jurídicos. Apenas cerca de um 
quarto, além de uma descrição básica do procedimento, incluía 
riscos usuais, benefícios e alternativas. 

No hospital, a maioria dos procedimentos, em nome do diagnósti-
co e da cura, é invasiva. Dependendo do que aflige um paciente, o 
médico pode ter de alargar uma artéria para que mais sangue 
chegue ao coração, inundar o organismo com veneno para matar 
células cancerígenas ou perscrutar ossos para, por exemplo, recons-
tituir um quadril fragmentado ou um joelho desgastado. 

Se um estranho se aproxima com um bisturí ou uma seringa em 
um beco, essa ação é considerada um ataque ou agressão. Mas 
dentro do hospital, a maior parte de nós marca uma consulta e paga 
muito caro para ser cortado e perfurado com precisão, pois acredi-
tamos nas habilidades e conhecimentos de um médico, porém 
também assumimos que as alternativas - doença, incapacidade ou 
morte precoce - certamente são piores. 

Mas quantos pacientes realmente entendem as alternativas ou 
os riscos/benefícios de um exame ou tratamento a que são sub-
metidos? Um dos princípios fundamentais do cuidado de saúde 
moderno é que, exceto em u m a emergência, os clínicos devem 
obter a permissão do paciente antes de darem início a um proce-
dimento invasivo. Em teoria, esse "consentimento informado" de-
veria se basear em u m a conversa inicial, quando os médicos deve-
riam certificar-se de que o paciente entendeu o que o procedi-
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