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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:

• Colocação de cateteres no coração para estimulação, gravação de sinais e registros de pressão; raio X será

usado para orientar a colocação destes cateteres; uma bainha poderá ser colocada em artéria para a

monitorização da pressão arterial; aplicações de radiofrequência serão efetuadas nos casos indicados;

• Administração de drogas, infusões, sangue e derivados considerados necessários pelo (s) médico (s) responsável

(is). Estas drogas podem incluir medicações para auxiliar na indução ou identificação do ritmo cardíaco, como

isoproterenol, adenosina, atropina, verapamil, betabloqueadores, ou para estabilizar o ritmo cardíaco, como

lidocaína, atropina, procainamida ou amiodarona;

2. DESCRIÇÃO DOS INSUCESSOS

• Insucessos na abcação ocorrem em 5 - 10% dos casos, e geralmente são causados por impossibilidade de

desencadear ou localizar o local da taquicardia, ou por ser este local perigoso de se aplicar radiofrequência.

3. DESCRIÇÃO DE COMPLICAÇÕES DO ATO OPERATÓRIO

• Lesões e sangramento por veias e/ ou artérias, infecção, pneumotórax, trombose venosa profunda,

tromboembolismo pulmonar, acidente vascular cerebral (“derrame”), ritmos cardíacos anormais necessitando

medicamentos os choques elétricos para voltar ao normal, bloqueio atrioventricular, necessitando eventualmente

de implante de marca passo, infarto agudo do miocárdio, lesão valvular, perfuração cardíaca, necessitando

eventualmente de drenagem e/ ou cirurgia cardíaca, necessitando eventualmente de drenagem e/ou cirurgia

cardíaca, reações alérgicas a medicamentos, depressão respiratória e morte. Está descrito que o uso de grande

quantidade de Raio-X, em procedimentos longos,pode levar a efeitos como queimaduras cutânea e

eventualmente, câncer.

4. DESCRIÇÃO DA ANESTESIA

• Utilização de medicamentos anestésicos de acordo com o necessário ou desejável. Anestesia local no local da(s)

punção (ões). Sedação com benzodiazepínico e/ou fentanil.

5. DESTINO DA PEÇA OPERATÓRIA

Não se aplica.
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Para mulheres com potencial de engravidar: eu entendo que o uso de raio-X e medicamentos durante o procedimento

ao qual me submeterei podem prejudicar um embrião ou feto e, portanto, não devem ser utilizados durante a

gestação, exceto em casos especiais. Eu afirmo não estar grávida no momento do procedimento.

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


