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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO  

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ANESTESIA/SEDAÇÃO, EXAMES INVASIVOS E NÃO INVASIVOS 

 

 

 

Eu, acima identificado, na condição de paciente ou seu responsável legal, declaro que recebi todas as 

informações relacionadas ao procedimento cirúrgico e/ou exame que será realizado, sendo esclarecido 

verbalmente sobre as etapas inerentes à realização, os benefícios e alternativas possíveis, além dos 

riscos, complicações potenciais e possíveis intercorrências bem como que outras complicações raras e 

complexas podem acontecer, como infecção, sangramentos e problemas cardiovasculares e respiratórios, 

não sendo possível especificar neste documento todas as complicações, riscos e seqüelas possíveis de 

ocorrer no procedimento cirúrgico e/ou exame acima descrito.  

 

No caso de anestesia/sedação, declaro ter sido esclarecido(a) que possui riscos inerentes e naturais ao 

ato anestésico podendo ocorrer lesões como trauma dentário, rouquidão, dor de garganta, entre outros. 

Também fui informado(a) que poderão ocorrer lesões permanentes mesmo que o procedimento tenha 

ocorrido dentro dos mais rigorosos padrões técnicos porque a resposta à administração dos 

medicamentos é individual, sendo imprevisível a ocorrência de efeitos colaterais indesejados, não 

havendo garantia absoluta sobre os resultados a serem obtidos, mas que serão utilizados todos os 

recursos de medicamentos e equipamentos disponíveis nesta instituição. 

 

Declaro ainda, ter sido informado(a) sobre o tempo indicado para o jejum e que nada omiti em relação a 

minha saúde e a medicamentos que eventualmente esteja utilizando, assim como anteriores ocorrências 

de reações alérgicas, doenças pré-existentes, complicações anestésicas tendo ainda, sido informado(a) 

que  complicações advindas do tabagismo e uso de álcool ou outras drogas entorpecentes são fatores 

que podem trazer prejuízo ao procedimento e/ou tratamento. 

 

 

Procedimento/Exame: 

Médico: CRM n°: 

Paciente: 

CPF: Atendimento: 

Data Procedimento: _____/_____/_____ 

Responsável Legal: 

CPF: 



 

2 

 

Estou ciente e consinto na livre tomada de decisão pelo médico acima e sua equipe se, durante o 

procedimento, for identificado risco que coloque minha vida em perigo, ficando desde já autorizado(a) a 

realizar o necessário para salvaguardar minha integridade, inclusive podendo decidir sobre a necessidade 

de transfusão de sangue e derivados. 

 

Certifico que após os esclarecimentos prestados verbalmente, me foi oportunizado elucidar eventuais 

dúvidas e que li e compreendi as informações que constam neste documento, DECLARANDO 

EXPRESSAMENTE MINHA CONCORDÂNCIA para a realização do procedimento cirúrgico e/ou exame 

acima descrito com o uso de anestésico ou sedação, bem como autorizo o transporte de amostra 

para o encaminhamento a exames histopatológicos ou microbiológicos e a realização de imagens, sem 

que isto acarrete em ônus, ressarcimento ou indenização, mantendo-se garantida a privacidade e 

identificação.  

 

Novo Hamburgo, _____ de _________________de 20_____.       Hora: ______:______ 

 

Nome completo e legível do paciente ou responsável: _________________________________________ 

 
Assinatura do paciente ou responsável: _____________________________________________________ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECLARAÇÃO MÉDICA: 

Declaro ter explicado detalhadamente, com linguagem clara e acessível, para o paciente e/ou seu 

responsável sobre o procedimento/exame ou mesmo sobre a anestesia/sedação, os benefícios, os riscos 

e as alternativas, além de esclarecer que este consentimento poderá ser revogado, por escrito, antes da 

realização do procedimento. 

Paciente e/ou seu responsável demonstraram compreender o que lhes foi informado. 

 

_______________________________ 

Assinatura e carimbo do médico 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� Houve situações de urgência e emergência que provocaram a impossibilidade do paciente consentir o 

procedimento.    

 

_______________________________ 

Assinatura e carimbo do médico 

 


