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TERMO DE CONSENTIMENTO CIRÚRGICO 

 

 

1.Aequipemédicaexplicou-meapropostadoprocedimentoaquesereisubmetido: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Recebitodasasexplicaçõesnecessáriasquantoaostratamentosalternativos,aspossibilidadesdeterosres

ultadosqueesperoe 

problemaspotenciaisquepossamocorrerdurantearecuperação,alémdosriscosqueexistememnãorealizar

oprocedimento. 

3. Estoucientedequeadorpodeocorrerapósoprocedimentorealizadoequeasmedidasparaseucontroleesta

rãodisponíveis 

semprequenecessário.Compreendiaimportânciadecomunicaràequipeassistencialaocorrênciadador. 

4. Estou ciente de que, durante o procedimento, poderá(ão) apresentar-se outra(s) situação(ões) 

ainda não diagnosticada(s) 

anteriormenteassimcomotambémpoderá(ão)ocorrersituação(ões)imprevisível(eis). 

5. A proposta do procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia a que serei submetido(a), seus 

benefícios, riscos, complicações potenciais e alternativas me foram explicadas claramente. Tive a 

oportunidade de fazer perguntas, que foram respondidas de maneira adequada e satisfatória. 

Entendo que não exista garantia absoluta sobre os resultados a serem obtidos. 

6. Estou ciente que em procedimentos médicos invasivos, como citado, podem ocorrer complicações 

gerais como sangramento, infecção, problemas cardiovasculares e respiratórios. 

7. Autorizoqualqueroutroprocedimento,exame,tratamentoe/oucirurgia,incluindotransfusãodesanguee

hemocomponentesem 

situaçõesimprevistasquepossamocorrerequenecessitemdecuidadosdiferentesdaquelesinicialmentepro

postos. 

8. Autorizo que qualquer órgão ou tecido removido cirurgicamente seja encaminhado para exames 

complementares, desde que necessárioparaoesclarecimentodiagnósticooutratamento. 

9. Esta autorização é dadaao(à)médico(a)bem como ao(s) seu(s) assistente(s) 

e/ououtro(s)profissional(is)poreleselecionado(s)aintervirno(s)procedimento(s)edeacordocomoseujulg

amentoprofissional, quantoànecessidadedecoparticipação. 
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Documento conforme a lei nº 9.434 de 04/02/1997 

 

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:   

 


