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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 médico (a) Dr.(a) _________________________________

CREMERS nº __________________________ a realizar o tratamento/procedimento/exame denominado de

__________________________________________________________________________________ que consiste em:

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROCEDIMENTO:

 Realização do uso de Terapia Imunossupressora ou Imunomoduladora para o tratamento da doença;

 O efeito benéfico de algumas vacinas pode estar diminuído durante a utilização de medicações

imunossupressoras, o que pode aumentar o risco de infecções. É contraindicada a aplicação de vacinas com

vírus vivo atenuado durante o tratamento com medicações imunossupressoras.

2. DESCRIÇÃO DOS INSUCESSOS:

 1 - medicamentos classificados na gestação como fator de risco C (estudos em animais mostraram

anormalidades nos descendentes, porém não há estudos em humanos; o risco para o bebê não pode ser

descartado, mas um benefício potencial pode ser maior que os riscos): cloroquina e hidroxicloroquina,

ciclosporina e metilprednisolona;

 2 - medicamentos classificados na gestação como fator de risco D (há evidências de riscos ao feto, mas um

benefício potencial pode ser maior que os riscos): azatioprina;

 3 - medicamentos classificados na gestação como fator de risco X (seu uso é contra-indicado em gestantes ou

em mulheres planejando engravidar): ciclofosfamida, metotrexato e talidomida.

3. DESCRIÇÃO DE COMPLICAÇÕES DO ATO OPERATÓRIO:

 ( ) Azatioprina: diminuição das células brancas, vermelhas e plaquetas do sangue, náuseas, vômitos, diarreia,

dor abdominal, fezes com sangue, problemas no fígado, febre, calafrios, diminuição de apetite, vermelhidão de

pele, perda de cabelo, aftas, dores nas juntas, problemas nos olhos, falta de ar, pressão baixa, infecções por

bactérias (pulmonar, vias aéreas superiores, urinária, gastrointestinal, cutânea e, em alguns casos, generalizada

com risco de internação e morte), infecções por fungos, infecções por vírus, infecções por parasitas, reativação

de tuberculose e surgimento de tumores (câncer);

 (  ) Ciclofosfamida: diminuição do número de células brancas, vermelhas e plaquetas no sangue, fraqueza,

náusea, vômito, inflamação da bexiga acompanhada ou não de sangramento, problemas nos rins, no coração,

pulmão, perda de cabelos e aumento do risco de desenvolver câncer. Infertilidade, náuseas, vômitos, perda do

apetite, diarreia, inflamação das mucosas, estomatite, infecções por bactérias (pulmonar, vias aéreas superiores,

urinária, gastrointestinal, cutânea e, em alguns casos, generalizada com risco de internação e morte), infecções

por fungos, infecções por vírus, infecções por parasitas, reativação de tuberculose, vermelhidão na face, dor de

cabeça, erupção na pele, alteração do sódio no sangue, necrose tubular renal, congestão nasal, lacrimejamento,

corrimento nasal, congestão dos seios da face e espirros. Raramente pode ocorrer insuficiência cardíaca,

necrose cardíaca ou miocardite hemorrágica, pneumonite intersticial, fibrose pulmonar, reações anafiláticas,

escurecimento das unhas ou da pele, tontura, colite hemorrágica, ureterite hemorrágica, toxicidade para o
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fígado, aumento do ácido úrico, hipocalemia, icterícia, mal estar, hidradenite, necrose tubular renal, câncer,

cansaço associado à formação de bolhas e com perda de regiões da pele e de mucosas (síndrome de Stevens-

Johnson e necrólise epidérmica tóxica), fraqueza e morte;

 (  ) Ciclosporina: problemas nos rins e fígado, tremores, aumento da quantidade de pelos no corpo, pressão alta,

aumento do crescimento da gengiva, aumento do colesterol e triglicerídeos, formigamentos, dor no peito,

batimentos rápidos do coração, convulsões, confusão, ansiedade, depressão, fraqueza, dores de cabeça, unhas

e cabelos quebradiços, coceira, espinhas, náuseas, vômitos, perda de apetite, soluços, inflamação na boca,

dificuldade para engolir, sangramentos, inflamação do pâncreas, prisão de ventre, desconforto abdominal,

diminuição das células brancas do sangue, linfoma, calorões, aumento da quantidade de cálcio, magnésio e

ácido úrico no sangue, toxicidade para os músculos, problemas respiratórios, sensibilidade aumentada a

temperatura e aumento das mamas. Também podem ocorrer infecções por bactérias (pulmonar, vias aéreas

superiores, urinária, gastrointestinal, cutânea e, em alguns casos, generalizada com risco de internação e

morte), infecções por fungos, infecções por vírus infecções por parasitas e reativação de tuberculose;

 (  ) Cloroquina e Hidroxicloroquina: problemas nos olhos como visão borrada ou qualquer alteração na

capacidade de enxergar, alterações na retina com perda da visão, diminuição das células brancas e vermelhas

do sangue, alterações emocionais, problemas para escutar, convulsão, problemas no coração, diarreia, perda de

apetite, náusea, dor no estômago, vômito, dor de cabeça, coceira, descoloração e perda do cabelo,

descoloração da pele (escurecimento da pele em áreas expostas ao sol), descoloração das unhas ou no interior

na boca, tontura, nervosismo, inquietação, vermelhidão e problemas de pele, reações alérgicas e alterações nos

músculos;

 (  ) Metiprednisolona: retenção de líquidos, aumento de peso, aumento da pressão arterial, problemas no

coração, fraqueza nos músculos (fraqueza e atrofia muscular), problema nos ossos (osteonecrose e

osteoporose), problemas de estômago (gastrite e úlceras), inflamação do pâncreas (pancreatite), dificuldade de

cicatrização de feridas, pele fina e frágil, irregularidades na menstruação, distúrbios psiquiátricos (ansiedade,

agitação psicomotora, depressão e psicose) e manifestação de diabetes melito. Também podem ocorrer

infecções por bactérias (pulmonar, vias aéreas superiores, urinária, gastrointestinal, cutânea e, em alguns casos,

generalizada com risco de internação e morte), infecções por fungos, infecções por vírus infecções por parasitas

e reativação de tuberculose;

 (  ) Metotrexato: pode causar problemas gastrointestinais com ou sem sangramento, diminuição do número de

células brancas, vermelhas e plaquetas no sangue, aumento da sensibilidade da pele aos raios ultravioleta,

feridas na boca, inflamação nas gengivas, inflamação na garganta, espinhas, perda do apetite, náusea, palidez,

coceira e vômitos. Mais raramente e dependendo da dose utilizada podem ocorrer cansaço associado à

formação de bolhas e com perda de regiões da pele e de mucosas (síndrome de Stevens-Johnson e necrólise

epidérmica tóxica). Também podem ocorrer infecções por bactérias (pulmonar, vias aéreas superiores, urinária,

gastrointestinal, cutânea e, em alguns casos, generalizada com risco de internação e morte), infecções por

fungos, infecções por vírus infecções por parasitas e reativação de tuberculose;

 (  ) Sulfassalazina: dores de cabeça, sensibilidade aumentada aos raios solares, formação de bolhas e com

perda de regiões da pele e de mucosas (síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica), dores

abdominais, náuseas, vômitos, perda de apetite, diarréia, hepatite, dificuldade para engolir, diminuição do

número dos glóbulos brancos no sangue, parada na produção de sangue pela medula óssea (anemia aplásica),

anemia por destruição aumentada dos glóbulos vermelhos do sangue (anemia hemolítica), diminuição no
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número de plaquetas no sangue, falta de ar associada a tosse e febre (pneumonite intersticial), dores articulares,

cansaço, reações alérgicas (dores articulares, febre, coceira, erupção cutânea), desenvolvimento de sintomas

semelhantes aos do lúpus eritematoso sistêmico (ou seja, bolhas na pele, dor no peito, mal-estar, erupções

cutâneas, falta de ar e coceira).

4. DESCRIÇÃO DA ANESTESIA:

Não se aplica.

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 dúvidas e questões, o que me foi feito em

linguagem clara, acessível e precisa pelo médico, 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


