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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 medico (a) Dr.(a)

_________________________________ CREMERS nº __________________________ a realizar o

tratamento/procedimento/exame denominado de _________________________________________________ que

consiste em:

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROCEDIMENTO:

• Procedimento que visa manter um número adequado de batimentos cardíacos através de um fio de estimulação e

um aparelho de comando (gerador). Pode ser: Provisório (quando o aparelho gerador fica externo e permanece

por alguns dias enquanto necessário) ou Definitivo (quando o gerador é implantado embaixo da pele por uma

pequena cirurgia e ali permanece por toda vida).

2. DESCRIÇÃO DOS INSUCESSOS:

• Insucessos no implante são incomuns (<5%), e geralmente são causados por dificuldade de acesso venoso ou

alterações anatômicas importantes.

3. DESCRIÇÃO DE COMPLICAÇÕES DO ATO OPERATÓRIO:

• Relacionadas a punção da veia próxima ao coração para instalação do fio de marcapasso: hematomas,

sangramentos, peneumotórax, infecção no local quando o fio provisório é necessário por muitos dias}.

Relacionadas ao comando ou estímulo: arritmia ventricular grave ou parada cardíaca no momento da instalação

(raro).

• A portaria nº. 2.616, de 12/05/1998 do Ministério da Saúde estabeleceu as normas do Programa de Controle de

Infecção Hospitalar (PCIH), obrigando os hospitais a constituir a CCIH (Comissão de Controle de Infecção

Hospitalar). Os índices de infecção hospitalar aceitos são estabelecidos, usando-se como parâmetro o NNIS

(Nacional Nosocomial Infectores Surveillance – Vigilância Nacional Nosocomial de Infecção), órgão internacional

que estabelece os índices hospitalar aceitos e que são:

 Cirurgias limpas – 2% (são aquelas que não apresentam processo infeccioso e inflamatório local e durante a

cirurgia, não ocorre penetração nos tratos digestivos, respiratório ou urinário);

 Cirurgias potencialmente contaminadas – 10% (aquelas que necessitam drenagem aberta e ocorre penetração

nos tratos digestivos, respiratório ou urinário);

 Cirurgias contaminadas – 20% (são aquelas realizadas em tecidos recentemente traumatizado e abertos,

colonizadas por flora bacteriana abundante de dificil ou impossivel descontaminação, sem supuração local).

Presença de inflamação aguda na incisão cirúrgicas e grande contaminação a partir do tubo digestivo. Inclui

obstrução biliar e urinária.

 Cirurgias infectadas – 40% (são aquelas realizadas na presença do processo infeccioso (supuração local) e/ou

tecido necrótico. Declara ainda, ter lido as informações contidas no presente instrumento, as quais estendeu

perfeitamente e aceitou, compromissando-se respeitar integralmente as instruções fornecidas pelo (a) médico

(a), estando ciente de que sua não observância, poderá acarretar riscos e efeitos colaterais a si  (ou ao

paciente). Declara, igualmente, estar ciente de que o tratamento adotado não assegura a garantia de cura,e

que a evolução da doença e do tratamento podem obrigar o (a) médico (a) a modificar as condutas inicialmente
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propostas, sendo que, neste caso, fica o(a) mesmo(a) autorizado(a), desde já, a tomar providências

necessárias para tentar a solução dos problemas surgidos, segundo seu julgamento. Finalmente, declara ter

sido informado a respeito de métodos terapêuticos alternativos e estar atendido em suas dúvidas e questões,

através de linguagem clara e acessivel. Assim, tendo lido, entendido e aceito as explicações sobre os mais

comuns.

4. DESCRIÇÃO DA ANESTESIA:

• Anestesia local no local do implante. Sedação intravenosa com benzodiazepínico e/ou fentanil.

5. DESTINO DA PEÇA OPERATÓRIA:

Não se aplica.

Estou ciente ainda que, consoante disposição legal expressa do Código de Ética Médica, é vedado ao médico:

Art. 22 – Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o

procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.

Declaro ter sido suficientemente esclarecido pelo (a) Dr(a). ____________________________ e sua equipe, a respeito

do meu diagnostico e seu tratamento e riscos, de maneira a me decidir, livremente, me submeter ao procedimento

indicado.

Declaro estar plenamente ciente de que o tratamento/cirurgia e/ou exame a ser realizada, face a possibilidade da

ocorrência de riscos e complicações, não permite ao cirurgião e sua equipe assegurar-me garantia expressa ou implícita

de cura.

Por fim, declaro a minha plena satisfação quanto ao atendimento as minhas duvidas e questões, o que me foi feito em

linguagem clara, acessível e precisa pelo medico, e que todos os espaços em branco foram preenchidos antes da minha

assinatura.

Tendo ouvido, lido e aceito as explicações sobre os RISCOS E COMPLICACOES, mais comuns deste procedimento e

das chances de seu INSUCESSO, declaro, através da minha assinatura aposta neste instrumento particular, o meu

pleno e irrestrito consentimento para a sua realização, tudo isto na presença de duas testemunhas.

Bento Gonçalves, _________ de _______________________________ de ____________.

__________________________________ ___________________________________________

ASSINATURA DO MÉDICO ASSINATURA DO PACIENTE e/ou RESPONSÁVEL

Testemunhas:

_____________________________________________

CPF nº

_____________________________________________

CPF nº


