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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:

Devido à situação clínica, localização e dimensões do tumor a cirurgia conservadora de mama, apresenta resultados

similares aos obtidos com terapêuticas cirúrgicas mais agressivas

Realizar-se à:

Tumorectomia (ressecção da tumoração, conservando a pele por cima do turmo);

Ressecção segmentária (resseção de um segmento de tecido mamário, com a pele que cobre a fascia peitoral

(subjacentel);

Quadrantectomia ou mastectomia parcial (extirpação de um quadrante de toda a mama, com a pele que cobre e a

faixa peitora subjacente);

Mastectomia subcutânea ou glandulectomia (exérese da glândula mamária e dos ductos galactóforos, deixando a

pele, o tecido subcutâneo e a papila mamária);

Mastectomia simples (extirpação completa da glândula mamária que inclui a pele, o tecido subcutâneo e papila

mamária);

Linfadenectomia axilar (extirpação dos gânglios linfáticos axilares).

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROCEDIMENTO:

 Geralmente é necessário realizar-se um tratamento complementar com radioterapia sobre a mama restante. Em

casos selecionados quimioterapia e/ou hormonioterapia.

2. DESCRIÇÃO DOS INSUCESSOS:

 Se no momento do ato cirúrgico surgir algum imprevisto, a equipe médica poderá variar a técnica cirúrgica

programada.

3. DESCRIÇÃO DE COMPLICAÇÕES DO ATO OPERATÓRIO:

 Toda intervenção cirúrgica, seja pela própria técnica cirúrgica seja pelas condições clínicas de cada paciente

(diabetes, cardiopatia, hipertensão, idade avançada, anemia, obesidade...) traz implicita uma série de

complicações comuns e potencialmente sérias que poderão exigir tratamentos complementares, tanto médicos

como cirúrgicos, assim como um mínimo de percentual de mortalidade.

 Hemorragias intra-operatórias (sobretudo quando se realiza limpeza axilar, podendo ser necessário a realização

de transfusão intra ou pós-operatória. Em casos muito raros poderá ocorrer “lesões maiores na veia axilar”,

tornando-se necessário realizar-se transplantes venosos a cargo de um cirurgião vascular).

 Hematomas pós-operatórios (consiste em acumulação de sangue no leito cirurgico, que, às vezes requere

drenagem cirúrgica).
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 Seromas pós-operatórias (acumulação de líquidos serosos geralmente no polo inferior da axila, que em algum

caso requer punção-aspiração ou drenagem para esvaziamento).

 Infecções pós-operatórias (que às vezes requerem drenagem e tratamento antibiótico).

 Edema de braço (é uma complicação frequente. Consiste na formação de linfedema na extremidade superior

devido sobretudo à interrupção de drenagem linfática consequente à extirpação dos vasos e gânglios linfáticos

axilares).

 Contraturas cicatriciais.

 Limitação da mobilidade do ombro.

4. DESCRIÇÃO DA ANESTESIA:

 Anestesia geral a cargo do serviço de Anestesia.

5. DESTINO DA PEÇA OPERATÓRIA:

 Toda peça operatória ou material extirpado será enviado para completar o estudo anatomopatológico.

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


