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TERMO DE CONSENTIMENTO ANESTÉSICO 
 

Declaro que fui informado(a) quanto aos principais aspectos relacionados ao procedimento 
anestásico ao qual serei submetido nesta instituição.  
 
Considerando o art.59 do Código de Ética Médica e os artigos 6º III e 39º VI da Lei 8.078/90 do 
Código de Defesa do Consumidor, que garantem ao paciente a plena informação sobre seu estado 
de saúde, eu, acima identificado, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, AUTORIZO os 
médicos anestesiologistas responsáveis pela minha assistência, e agora representado pelo 
anestesiologista supracitado, a efetuar os procedimentos anestésicos necessários para o 
procedimento a qual serei subemetido. 

 

Declaro ainda que: 
a) Estou ciente que para realizar o(s) procedimentos será necessário o emprego de 

anestesia cujos metodos, as tecnicas e os fármacos serão indicados pelo médico 
anestesiologista. A(s) alternativas de procedimento anestésico indicadas para possibilitar 
o procedimento a ser realizado, seus beneficios, riscos e complicaçõs me foram 
explicadas satisfatoriamente.  

b) Fui esclarecido (a) de que a anestesia envolve procedimentos invasivos e que podem 
ocorrer lesões que na maioria das vezes são temporárias. Raramente ocorrem lesões 
permanentes, mas podem ocorrer, mesmo que o procedimento tenha sido realizado sob 
o mais rigoroso padrão técnico. Assim como fui esclarecido, também, de que a resposta 
a admnistração de medicamentos é individual e que a ocorrência de efeitos colaterais ou 
indesejados é imprevisivel  

c) Entendo que não existe garantia absoluta sobre os resultados a serem obtidos, mas que 
serão utilizados todos os recursos medicamentos e equipamentos disponiveis nesta 
instituição. Fui informada(a), também sobre a probabilidade de sentir desconfortos e, 
igualmente acerca das opções disponiveis de analgesia para o pós operatório.  

d) Autorizo qualquer outro procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia,incluindo 
transfusão sanguinea, caso ocorram situações imprevistas que demandem cuidados 
diferentes daqueles inicialmente propostos.  

e) Por ocasião deste consentimento informei ao médico anestesiologista sobre doenças pré 
existentes, os medicamentos em uso, cirurgias realizadas, complicações anestésicas e 
reações alérgicas anteriormente apresentadas e, também, sobre o tempo dentro de 
jejum  (desde a ultima refeição/ ingestão de líquidos). 

f) Fui informado (a) pela equipe médica de que o tabagismo, o uso de drogas 
entorpecentes, tais como cocaína, maconha, anfetaminas, e outras como álcool são 
fatores que podem trazer prejuizo ao procedimneto e/ou tratamento. Fui informado(a) 
também das complicações que podem advir do uso destas substâncias.  

g) Declaro que fui devidamente esclarecido quanto à eventual necessidade de transfusão 
de sangue e que:  

 Autorizo a realização  

 Recuso a realização pelo seguinte motivo: 
____________________________________________________________________ 
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Estou ciente que o registro da minha recusa quanto a realização de transfusão de sangue será 
submetida a equipe medica para a realização do procedimento proposto para reavaliação da 
viabilidade de conduta proposta.  
 

Paciente/Responsável  

Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com os itens acima referidos e que, apesar de 

ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas as dúvidas e 

estando plenamente satisfeito (o) com as informações recebidas, RESERVO-ME o direito de revogar este 

consentimento até que o procedimento, objeto deste documento, seja iniciado. 

 

( ) Paciente ( ) Responsável (grau de parentesco):______________________________________________ 

 

Nomelegível:    

 Assinatura:   

 IdentidadeNº: Fortaleza//_____Hora: ____:____ 

Deve ser preenchido pelo médico 

Expliquei todo o procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia a que o paciente acima referido está 

sujeito, ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre os benefícios, riscos e alternativas, tendo 

respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou 

seu responsável, está em condições de compreender o que lhes foi informado. 

 

Nomedomédico:     

 Assinatura:   

 CRM:  Fortaleza//____ Hora: ____:____ 

Termo de acompanhante do paciente submetido a procedimentos ambulatoriais 

Eu,    

IdentidadeNº:  

Responsabilizo-

meporacompanharopacienteacimaapósoprocedimentocirúrgicoambulatorialrealizadonoHospitalOTOclínica, 

até suaresidência. 

Fortaleza /__ /_____Hora: ____:____ Assinatura:   

 
 


