
 
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO: 

LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES POR ENDOSCOPIA

  
R. DO COBRE, 800 – B SÃO JOÃO DE DEUS 

 
 
 

A Ligadura Elástica de Varizes por endoscopia é um procedimento realizado para tentar interromper o 
sangramento ativo ou recente das varizes de esôfago ou impedir que sangrem. As varizes de esôfago surgem 
em decorrência de doença no fígado que causa “hipertensão portal”. O tratamento das varizes, portanto, é 
uma tentativa de minimizar danos já ocorridos 
problema no fígado. Pacientes com doença no fígado estão com deficiência imunológica, podem estar 
desnutridos pela doença e tem risco aumentado de sangramento. A Ligadura Elástica de Varizes Esofagi
consiste em três a cinco sessões (endoscopia + ligadura), habitualmente com intervalos de seis semanas. A 
partir do momento em que não houver mais varizes que possam ser submetidas a ligadura elástica, o 
Endoscopista poderá realizar Esclerose endoscóp
Endoscopista orientará a data aproximada da próxima avaliação. É possível que o sejam necessárias 
endoscopias, ao menos anuais para controle.
 
As complicações do tratamento das varizes, apesar de ra
ocorrerão.  
 
O procedimento será realizado com o paciente sob sedação analgésica executada por Anestesiologista, sendo 
que eventualmente poderá ser necessária a anestesia geral, com as complicações própri
Efeitos adversos da Ligadura Elástica de Varizes por endoscopia: 
 

 Dor retroesternal e disfagia (bastante frequentes)
 Sangramento por queda precoce de banda elástica (nas primeiras 72 horas [8%])
 Sangramento por queda da escara 
 Estenose esofágica [2%] 
 Peritonite bacteriana espontânea [2%]
 Pneumonia e/ou derrame pleural [2%]
 Mortalidade de 0,7% 
 Provável necessidade de nova endoscopia nos primeiros dias após o procedimento, em decorrên
de hemorragia. 

=> Dieta líquida ou pastosa nos primeiros 5 dias.
=> Serão de 3 a 5 sessões iniciais de endoscopia com ligadura elástica a cada 6 semanas (intervalos de 15 a 
30 dias a critério do endoscopista), com aumento dos intervalos, dependendo da 
erradicação das varizes.  
 
Estou ciente das informações acima citadas, bem como sobre o procedimento que será realizado. Ainda, estou 
ciente de que não deverei interromper o tratamento
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A Ligadura Elástica de Varizes por endoscopia é um procedimento realizado para tentar interromper o 
sangramento ativo ou recente das varizes de esôfago ou impedir que sangrem. As varizes de esôfago surgem 
em decorrência de doença no fígado que causa “hipertensão portal”. O tratamento das varizes, portanto, é 
uma tentativa de minimizar danos já ocorridos ou em andamento. Tratar as varizes não significa tratar o 
problema no fígado. Pacientes com doença no fígado estão com deficiência imunológica, podem estar 
desnutridos pela doença e tem risco aumentado de sangramento. A Ligadura Elástica de Varizes Esofagi
consiste em três a cinco sessões (endoscopia + ligadura), habitualmente com intervalos de seis semanas. A 
partir do momento em que não houver mais varizes que possam ser submetidas a ligadura elástica, o 
Endoscopista poderá realizar Esclerose endoscópica. Independentemente de Ligadura ou Esclerose, o Médico 
Endoscopista orientará a data aproximada da próxima avaliação. É possível que o sejam necessárias 
endoscopias, ao menos anuais para controle. 

As complicações do tratamento das varizes, apesar de raras, terão que ser tratadas e não há como prever se 

O procedimento será realizado com o paciente sob sedação analgésica executada por Anestesiologista, sendo 
que eventualmente poderá ser necessária a anestesia geral, com as complicações própri
Efeitos adversos da Ligadura Elástica de Varizes por endoscopia:  

Dor retroesternal e disfagia (bastante frequentes) 
Sangramento por queda precoce de banda elástica (nas primeiras 72 horas [8%])
Sangramento por queda da escara pós-ligadura elástica (em torno do 7º dia [8%]

 
Peritonite bacteriana espontânea [2%] 
Pneumonia e/ou derrame pleural [2%] 

Provável necessidade de nova endoscopia nos primeiros dias após o procedimento, em decorrên

=> Dieta líquida ou pastosa nos primeiros 5 dias. 
=> Serão de 3 a 5 sessões iniciais de endoscopia com ligadura elástica a cada 6 semanas (intervalos de 15 a 
30 dias a critério do endoscopista), com aumento dos intervalos, dependendo da resposta terapêutica, até a 

Estou ciente das informações acima citadas, bem como sobre o procedimento que será realizado. Ainda, estou 
ciente de que não deverei interromper o tratamento. 

              __________________________________________________________
Assinatura do Paciente ou Responsável Legal
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A Ligadura Elástica de Varizes por endoscopia é um procedimento realizado para tentar interromper o 
sangramento ativo ou recente das varizes de esôfago ou impedir que sangrem. As varizes de esôfago surgem 
em decorrência de doença no fígado que causa “hipertensão portal”. O tratamento das varizes, portanto, é 

ou em andamento. Tratar as varizes não significa tratar o 
problema no fígado. Pacientes com doença no fígado estão com deficiência imunológica, podem estar 
desnutridos pela doença e tem risco aumentado de sangramento. A Ligadura Elástica de Varizes Esofagianas 
consiste em três a cinco sessões (endoscopia + ligadura), habitualmente com intervalos de seis semanas. A 
partir do momento em que não houver mais varizes que possam ser submetidas a ligadura elástica, o 

ica. Independentemente de Ligadura ou Esclerose, o Médico 
Endoscopista orientará a data aproximada da próxima avaliação. É possível que o sejam necessárias 

ras, terão que ser tratadas e não há como prever se 

O procedimento será realizado com o paciente sob sedação analgésica executada por Anestesiologista, sendo 
que eventualmente poderá ser necessária a anestesia geral, com as complicações próprias do ato anestésico. 

Sangramento por queda precoce de banda elástica (nas primeiras 72 horas [8%]) 
ligadura elástica (em torno do 7º dia [8%] 

Provável necessidade de nova endoscopia nos primeiros dias após o procedimento, em decorrência 

=> Serão de 3 a 5 sessões iniciais de endoscopia com ligadura elástica a cada 6 semanas (intervalos de 15 a 
resposta terapêutica, até a 

Estou ciente das informações acima citadas, bem como sobre o procedimento que será realizado. Ainda, estou 

__________________________________________________________ 
Assinatura do Paciente ou Responsável Legal 
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