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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA ACESSO VENOSO PROFUNDO 

Por este instrumento particular, o(a) paciente ou seu responsável,  

Sr.(a) ___________________________________________________________________, declara, para todos os fins 

legais, especialmente do disposto no artigo 39, inciso VI da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor que dá 

plena autorização ao profissional médico assistente Dr.(a) __________________________________________, 

inscrito(a) no CRM/CE sob o nº ________________ para proceder as investigações necessárias ao diagnóstico do seu 

estado de saúde, bem como executar o tratamento cirúrgico designado “ACESSO VENOSO PROFUNDO”, e todos os 

procedimentos que o incluem, inclusive anestesias ou outras condutas médicas que tal tratamento médico possa 

requerer, podendo o referido profissional valer-se do auxilio de outros profissionais de saúde. Declara, outrossim, que 

o referido profissional, atendendo ao disposto nos arts. 22 e 34 do Código de Ética Médica e no art. 9º da Lei 8.078/90, 

presta informações detalhadas sobre o diagnóstico e sobre o procedimento a ser adotado no tratamento clínico ora 

autorizado, especialmente as que se seguem: 

DEFINIÇÃO: Trata-se da cateterização com agulha ou dissecção (método, cirúrgico) de uma veia de localização 

profunda visando à administração de medicamentos, líquidos, suporte nutricional bem como a realização de 

hemodiálise e obtenção de informações do sistema cardiovascular. 

COMPLICAÇÕES: A inserção destes cateteres está sujeita as complicações mecânicas, infecciosas e tromboembólicas. 

De uma forma geral a taxa de complicações mecânicas é de 14% e algumas delas podem inclusive causar o óbito. As 

complicações possíveis são: 

1. Lesões vasculares locais; 

2. Hematomas locais; 

3. Lesão vascular com necessidade de correção por cirurgia local, e necessidade de eventual transfusão; 

4. Trombose Venosa – formação de coágulos de sangue em torno do cateter e que podem causar aumento do 

volume do braço ou perna além do risco de embolia ou perna além do risco de embolia pulmonar; 

5. Arritmias cardíacas; 

6. Perfurações de vasos; 

7. Infecções – é a complicação mais comum; 

8. Pneumotórax (presença de ar entre as membranas – pleura – que revestem o pulmão); 

9. Hemotórax (presença de sangue entre as membranas – pleura – que revestem o pulmão); 

10. Hidrotórax (infusão inadvertida de líquidos entre as membranas – pleura – que revestem o pulmão); 

11. Embolização de fragmento do cateter; 

12. Embolização aérea – entrada de ar na corrente sanguínea; 

13. Paralisia diafragmática (é a paralisia do músculo que separa as cavidades torácica da cavidade abdominal); 

14. Sangramento com necessidade de transfusão. 

Declara, igualmente, estar ciente de que o tratamento adotado não assegura a garantia de cura, e que a evolução da 

doença e do tratamento pode obrigar o (a) médico (a) a modificar as condutas inicialmente propostas, sendo que, 
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neste caso, fica o (a) mesmo (a) autorizado (a), desde já, a tomar providências necessárias para tentar a solução dos 

problemas surgidos, segundo seu julgamento. Finalmente, declara ter sido informado a respeito de métodos 

terapêuticos alternativos e estar atendido em suas dúvidas e questões, através de linguagem clara e acessível. Assim, 

tendo lido, entendido e aceito as explicações sobre os mais comuns RISCOS E COMPLICAÇÕES deste procedimento, 

expressa seu pleno consentimento para sua realização. 

DEVE SER PREENCHIDO PELO PACIENTE OU SEU RESPONSÁVEL  

Confirmo que recebi explicações, li, ou que foi lido para mim e que compreendo as informações 

fornecidas, além de que foi me concedida à oportunidade de anular, questionar, alterar qualquer espaço, 

parágrafo ou palavras com as quais não concordasse. Tive a oportunidade de fazer perguntas, que me 

foram respondidas satisfatoriamente. Assim, tendo conhecimento autorizo a realização do procedimento 

proposto.  

(     ) Paciente (     ) Responsável (Grau de parentesco): ____________________________ 
 
Nome legível: _____________________________________________________________________ 

Identidade N°: _____________________________________________________________________ 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

ACOMPANHANTE/TESTEMUNHA 

Nome legível: _____________________________________________________________________ 

Identidade N°: _____________________________________________________________________ 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

PREENCHIMENTO DO PROFISSIONAL MÉDICO 

Confirmo que expliquei detalhadamente para o paciente e/ou responsável, ou familiar, o 

propósito, os benefícios, os riscos e as alternativas para o tratamento descrito. Acredito que o 

paciente/responsável entendeu o que expliquei. 

Nome legível: _____________________________________________________________________ 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: ______________________________________ CRM: ____________________________ 

 


