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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA 

 

A Traqueostomia consiste em fazer uma incisão de 1 a 3 cm na pele localizada na região anterior do 
pescoço e com a ajuda de instrumentos cirúrgicos afastam-se os tecidos do pescoço para identificar à 
traqueia. Após essa etapa, procede-se à incisão da traquéia e a colocação da cânula de traqueostomia. A 
traquéia é uma estrutura do corpo humano em forma de tubo, situada no pescoço e no tórax, que tem a 
função de levar o ar da boca aos pulmões. Os objetivos principais do procedimento são aspirar à secreção 
pulmonar mais facilmente, retirar o tubo da boca do paciente e facilitar a retirada do respirador mecânico. 
Existem várias indicações para a realização da traqueostomia. As indicações mais frequentes em pacientes 
internados em UTI são a intubação pela boca prolongada e a retenção de secreções no pulmão. A presença 
do tubo na boca do paciente por muito tempo pode causar lesões na traquéia, laringe e cordas vocais. Não 
existe um número específico de dias que um paciente pode permanecer com o tubo na traquéia com 
segurança. Este tempo varia caso a caso, dependendo das condições clínicas do paciente, a traqueostomia 
é composta por anestésico local e analgésico venoso para que o procedimento cause o menor incomodo 
possível. Habitualmente os pacientes internados na UTI são submetidos à traqueostomia na própria unidade, 
visto que os equipamentos médicos necessários (foco e bisturi elétrico) podem ser transportados do Centro 
Cirúrgico para a UTI. Esta conduta é bem estabelecida na prática médica e tem por finalidade diminuir o risco 
de intercorrências durante o transporte do paciente. Em determinados casos, por orientação da equipe de 
cirurgia, pode haver necessidade de transportar o paciente para o Centro Cirúrgico. Nestes casos, haverá 
sempre a presença de um médico anestesiologista.  

Frequentemente pacientes internados na UTI precisam tomar remédios para diminuir a coagulação 
do sangue por diversas razões. As mais frequentes são a prevenção da trombose venosa, o infarto do 
coração, o acidente vascular cerebral isquêmico, o pós-operatório de cirurgias do coração e a colocação de 
stents nas coronárias. A suspensão destes medicamentos pode implicar em risco de piora do quadro que 
motivou a utilização do remédio. Por outro lado, a manutenção do uso deste tipo de medicamento implica 
em maior possibilidade de sangramento durante e após a traqueostomia. Cada caso será avaliado 
individualmente pelos médicos assistentes, intensivistas e pelos cirurgiões responsáveis pela realização. Esta 
avaliação individual visa estabelecer a melhor relação entre os dois riscos e o melhor momento para realizar 
a traqueostomia com maior segurança. 

As complicações da traqueostomia podem ser divididas em graves, intermediárias e menores. As 
complicações menores e intermediárias são as mais frequentes. 

Complicações Graves: Lesão do esôfago, lesão do nervo recorrente laríngeo, lesão de estrutura 
vascular arterial importante do pescoço (carótida, tronco arterial braquicefálico), estenose traqueal, 
estenose de laringe, parada cardíaca, morte durante o procedimento em decorrência de dificuldade 
respiratória. 

Complicações Intermediárias: Queda importante da oxigenação sanguínea ou pressão arterial 
durante o procedimento, lesão da parede posterior da traquéia, aspiração de secreções digestivas para o 
pulmão (broncoaspiração), pneumotórax (ar na pleura), pneumomediastino (ar no mediastino), enfisema de 
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subcutâneo (ar sobre a pele), atelectasia (obstrução dos brônquios por coágulos ou secreção), falso trajeto 
na inserção da cânula. 

Complicações Menores: Sangramento pela ferida operatória e infecção na ferida operatória. 

As complicações graves são raras e acontecem em aproximadamente 1% dos casos. A maioria das 
complicações é classificada como menor ou intermediária. As complicações menores e intermediárias, 
quando identificadas e tratadas precocemente, não causam sequelas ou agravamento do quadro clínico do 
paciente.  

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: _______________________________________________________________________ 

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: ____________________________ 

MÉDICO RESPONSÁVEL (Em situação de Emergência, dois médicos deverão assinar)  

Não foi possível a coleta deste Termo de Consentimento Informado, por tratar-se de: 

(   )Situação de emergência     (   )Recusa do Responsável Legal 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: ______________________________________ CRM: ____________________________ 

Assinatura: ______________________________________ CRM: ____________________________ 

 


