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Por meio deste instrumento, eu, __________________________________________________________ portador do

RG nº _______________________________ e inscrito no CPF sob o nº _____________________________________

na condição de paciente ou meu Responsável Sr. (a) _____________________________________, RG nº

_______________________________ e CPF nº _______________________________________, DECLARO que

autorizo o médico (a) Dr.(a) _________________________________ CREMERS nº __________________________ a

realizar o tratamento/procedimento/exame denominado de ________________________________________________

que consiste em:

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROCEDIMENTO:

• O exame envolve a passagem de um aparelho pela da boca. O médico poderá examinar o esôfago, estômago

e duodeno e, se necessário, realizar biópsias ou outros procedimentos. Sei que deverei estar em jejum

absoluto por cerca de 8 horas, pois meu estômago deverá estar vazio, caso contrário haverá risco de

broncoaspiração, ou seja, passagem de suco gástrico para o pulmão, que poderá resultar em pneumonia;

• Durante o exame diagnóstico pode ser necessário realizar algum procedimento terapêutico como: biopsias,

injeção de substâncias para deter sangramento que esteja em curso, remoção de pólipos com uso de bisturi

elétrico ou dilatações. Quando removidos e recuperados, os pólipos e outras lesões serão enviados para a

análise histopatológica;

• Apesar de tais riscos, este procedimento representa a melhor opção para continuidade do tratamento da minha

doença. Sei que posso recusar-me a ser submetido a este procedimento e declaro que me foi informado que a

equipe médica irá manter-se disponível para novos atendimentos na sua área.

2. DESCRIÇÃO DE COMPLICAÇÕES DO ATO OPERATÓRIO:

• Embora em menos de 1% dos casos, podem ocorres complicações decorrentes da aplicação da sedação (dor

ou inflamação no local da injeção). Ainda mais raros, podem ocorrer reação à medicação e problemas

cardiorrespiratórios durante o procedimento;

• Esses procedimentos terapêuticos são importantes para o tratamento do paciente, mas aumentam o risco de

complicações como sangramentos e perfurações. Estas complicações, embora incomuns, podem ser sérias,

podendo resultar na necessidade de hospitalização, até mesmo em UTI, por tempo prolongado. A transfusão

sanguínea, procedimento endoscópico adicional, cirurgia de urgência e, apesar de muito raro, risco de morte

podem se fazer presentes.

3. DESCRIÇÃO DA ANESTESIA:

• Sedação através da administração de medicação venosa e anestesia da garganta com um spray de lidocaína,

visando reduzir ou abolir os reflexos de vômitos.

4. DESTINO DA PEÇA OPERATÓRIA:

______________________________________________________________________________________________
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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

Testemunhas:

_____________________________________________

CPF nº

_____________________________________________

CPF nº


