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Por meio deste instrumento o paciente _________________________________________.

____________________________portador do RG nº_________________________e inscrito no CPF sob o

nº____________________, ou seu responsável Sr. (a) __________________________________________________,

RG nº__________________  CPF nº ________________________, DECLARA que autoriza o cirurgião (a)

Bucomaxilofacial  Dr.(a) _________________________________ CRO nº__________________________ a realizar o

tratamento/procedimento/exame denominado de

________________________________________________________________________________________________

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROCEDIMENTO:

- Incisão em pele e/ou mucosa;

- Osteotomias, quando necessário;

- Localização da(s) lesão(s) e/ou dentes;

- Remoção da (s) lesão (s) e/ ou dente (s);

- Suturas;

- Como condição final, o local acessado ficará com cicatriz.

2. DESCRIÇÃO DOS INSUCESSOS:

- Entendo que poderá ocorrer insucesso, ou seja, não alcançar o objetivo esperado. Isto dependerá da extensão da

lesão, envolvimento de estruturas anatômicas importantes e tempo de espera na procura de atendimento.

- O cirurgião poderá, por motivos de condições gerais do paciente, não realizar todo tratamento em apenas uma

cirurgia, necessitando outras intervenções.

- Poderão ocorrer complicações inerentes ao procedimento cirúrgico.

3. DESCRIÇÃO DE COMPLICAÇÕES DO ATO OPERATÓRIO:

- Comprometimento estético, paralisia de nervos faciais, infecção, inchaço, hematoma, necrose tecidual, formação de

cicatriz inestética ou queloide na face, dificuldade de abrir a boca (temporária ou permanente), perda de sensibilidade

temporária ou permanente no local, perda de dentes ou desoclusão, rejeição ou exposição do material de síntese

(placas, parafusos, fios de aço), necessidade de outras intervenções cirúrgicas, entre outras intercorrências.

4. DESCRIÇÃO DA ANESTESIA:

Estou ciente que para realização do procedimento indicado é necessária anestesia geral. Estou ciente dos riscos do

procedimento.

5. DESTINO DA PEÇA OBRIGATÓRIA

Não se aplica.

Certifico que o profissional me esclareceu sobre os benefícios do tratamento, as alternativas de tratamento, a

natureza e as características do procedimento proposto e dos possíveis riscos.
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Declaro, 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 profissional a modificar as condutas inicialmente propostas, sendo que, neste

caso, fica o mesmo autorizado, desde já, a tomar providências necessárias para tentar a solução dos problemas

surgidos.

Sei que qualquer informação deste documento que, por acaso, não tenha entendido pode ser explicado em maiores

detalhes, se eu questionar o profissional que está me acompanhando.

Bento Gonçalves, _____ de ______________________ de __________

_____________________________ _______________________________________________

ASSINATURA DO MÉDICO ASSINATURA DO PACIENTE e/ou RESPONSÁVEL

Testemunhas:

_____________________________________________

CPF nº

_____________________________________________

CPF nº
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