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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

____________________________________________.

E todos os procedimentos que incluem, inclusive anestesias ou outras condutas médicas que tal tratamento médico

possa requerer, podendo o referido profissional valer-se do auxílio de outros profissionais de saúde. Declara que o

referido(a) médico(a), sugeriu o tratamento médico-cirúrgico anteriormente citado, prestando informações detalhadas

sobre o diagnóstico e sobre os procedimentos a serem adotados no tratamento sugerido e ora autorizado. Foi

informado que as avaliações e exames realizados revelaram alterações e diagnósticos de seu estado de saúde, com

indicação de realização do procedimento cirúrgico descrito acima. Recebeu todas as informações necessárias quanto

aos riscos, benefícios e alternativas do procedimento proposto. Teve a oportunidade de fazer perguntas, e todas

foram respondidas satisfatoriamente. Compreendeu que durante o procedimento poderão apresentar-se outras

situações ainda não diagnosticadas, assim como poderão ocorrer situações imprevisíveis. Está ciente que em

procedimentos médicos invasivos, como o proposto, podem ocorrer complicações gerais, como cicatrizes, cicatrizes

hipertróficas, quelóides (cicatriz hipertrófica grosseira), infecções leves à generalizadas, embolias, tromboses,

problemas cardíacos, vasculares, pulmonares, fístulas do aparelho digestivo (vazamentos), estenoses

(estreitamentos), deiscências de suturas (abertura de suturas), lesões de outros órgãos, reintervenções cirúrgicas,

aumento de incisões, entre outros, inclusive risco de morte. Autoriza qualquer outro procedimento, exame, tratamento

e/ou cirurgia, incluindo transfusão de sangue ou hemoderivados, em situações imprevistas que possam ocorrer e

necessitem de cuidados diferentes daqueles inicialmente propostos. Autoriza que qualquer órgão ou tecido removido

cirurgicamente possa ser encaminhado para exames histopatológicos ou microbiológicos pertinentes. Mesmo

tomando-se todas as medidas possíveis para a prevenção de infecções, tanto por parte do cirurgião e equipe, quanto

por parte do hospital, esse risco existe e deve sempre ser considerado. Declara que recebeu explicações, leu,

compreendeu e concordou com tudo que lhe foi esclarecido e que lhe foi concedido a oportunidade de questionar

qualquer parágrafo ou palavras com as quais não compreendeu. 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 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. Assim tendo conhecimento, autoriza a realização do procedimento proposto.

Bento Gonçalves, _________ de _______________________________ de ____________.

____________________________________ _____________________________________________
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