
Consentimento do doador para a administração de G-CSF e 
fornecimento de células estaminais a partir do sangue (após 
receção da informação)

 
Academisch Medisch Centrum 
[Centro Médico Académico]

 

Abaixo assinado/a,
 

Data de nascimento:
 

•  Fui devidamente informado a respeito da doação de células estaminais. 
•  Li cuidadosamente e entendi as informações escritas ("Informações sobre doação e transplante de 

células estaminais"). 
• Fui informado(a) sobre os efeitos colaterais do G-CSF e sobre o procedimento para a colheita de células 

estaminais. 
• Forneci integralmente as informações a respeito da minha saúde ao meu médico 
• Tive a oportunidade de colocar questões a respeito do que não fazia sentido para mim. Estou satisfeito 

com as respostas que recebi às minhas questões. 
• Tenho conhecimento que, para ser aprovado(a) como doador de células estaminais, é necessária a 

realização de análises ao sangue, incluindo um teste ao VIH/ SIDA, e serei informado(a) na 
eventualidade de um resultado de teste divergente. 

• Tenho conhecimento que, caso os meus valores sanguíneos sejam desviantes, ou se demonstrarem uma 
possível anomalia familiar nas células sanguíneas do meu irmão/irmã, será necessário um exame à 
minha medula óssea. 

• Tenho conhecimento que talvez não seja adequado(a) como doador perante resultados de teste 
desviantes, e que serei informado(a) a esse respeito. 

• Tenho conhecimento que os resultados da minha avaliação serão discutidos por uma equipa médica 
(discussão de transplante de células estaminais) na qual também estará presente o médico assistente do 
meu irmão/irmã. 

• Tive oportunidade de pensar cuidadosamente a respeito de receber a aplicação de G-CSF e sobre a 
doação de células estaminais do sangue. 

• Tenho conhecimento que, se após a administração de G-CSF, não aparecerem no sangue células 
estaminais suficientes, poderão ser discutidas comigo opções alternativas (como a colheita de medula 
óssea sob anestesia). 

• Tenho conhecimento que, para obter as células estaminais será aplicado um cateter numa virilha, caso os 
vasos sanguíneos do meu braço não sejam suficientemente acessíveis. 

• Tenho o direito de retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem ter de apresentar um motivo 
para isso. Tenho igualmente conhecimento que, se me retirar no final do procedimento, irei causar 
danos ao paciente. 

• Foi discutida comigo a possibilidade de mais tarde me pedirem de novo doações de células sanguíneas 
para um transplante bem-sucedido para o meu irmão ou irmã. Isso geralmente diz respeito a uma 
colheita sem estimulação através do G-CSF (infusão de linfócitos do doador). 

• Declaro que, face à extrema importância, manterei informado o perito médico e coordenador de células 
estaminais, a respeito de mudanças imprevistas no meu estado de saúde, entre a avaliação médica e a 
doação de células estaminais. 

• Concordo com o registo de dados sobre a doação numa base de dados europeia; trata-se aqui de dados 
que foram anonimizados (isto é, que já não poderão ser rastreados até à minha pessoa). 

• Concordo com as condições de processamento e armazenamento das minhas células (estaminais) no 
laboratório de transplante de células estaminais da Sanquin, conforme referidas nas informações do 
doador. 

• Dou a minha autorização para que, perante qualquer excesso de células estaminais não necessárias para 
o transplante, as mesmas sejam congeladas e/ou usadas para investigação científica, a qual tenha sido 
avaliada previamente por um comité de ética médica. 
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Locatie: Academisch Medisch Centrum 
 
 
 
 
 



Nome do paciente:     Assinatura: 

Data: 

O médico, abaixo assinado, ao serviço do AMC, declara que a pessoa acima referida foi informada, oralmente 
e por escrito, a respeito da administração de G-CSF e do fornecimento de células estaminais do sangue. 

Nome do médico: Função: 

Data: Assinatura médico: 
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