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Por meio deste instrumento eu na condição de paciente,

____________________________________________________, portador do RG nº____________________ e

inscrito no CPF sob o nº______________________, ou meu Responsável,

Sr.(a)___________________________________, RG nº___________________________ e CPF nº

___________________, DECLARO que autorizo o médico ________________________________,

CREMERS___________________, informou-me que tendo em vista o diagnóstico de

_____________________________________________ é conveniente e indicado proceder a CESARIANA, que

consiste em:

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROCEDIMENTO

Existem indicações precisas quanto a necessidade de se realizar uma cesariana, o que deverá ficar a critério do

médico.

O médico fará um corte na minha barriga para retirada do bebê. Este procedimento resultará em uma cicatriz

visível que poderá ser transversal na parte baixa do abdome (mais frequente) ou longitudinal ao meu corpo,

dependendo da indicação médica, levando-se em conta o risco e a urgência no momento da realização da

cirurgia, sendo impossível prever-se o resultado estético. Existem pessoas com tendência a formação de

cicatrizes hipertróficas (grossas) ou de queloides, resultado que independe da habilidade médica. O médico

retirará o bebê através deste corte na minha barriga e útero e depois realizará o fechamento dos mesmos.

1.1. Cuidados com o bebê recém-nascido

Após o nascimento, o bebê será assistido por pediatra e as condutas serão realizadas conforme o protocolo

padrão de assistência neonatal na sala de parto. Se o mesmo estiver clinicamente bem, você pode receber o

bebê em seu colo, de modo que possam estar perto um do outro o mais rápido possível. O bebê pode não

ser diretamente entregue à mãe por indicação pediátrica ou obstétrica de acordo com as condições ao

nascer. Isto porque o recém-nascido pode precisar de assistência médica imediatamente após o nascimento.

Procedimentos como aspiração de secreção ou mecônio das vias aéreas, oferta de oxigênio, ventilação com

máscara para ajudar o bebê a respirar e outros, poderão ser necessários e, sendo indicados, devem ser

iniciados imediatamente. O Recém-nascido em boas condições clínicas será acolhido em alojamento

conjunto com os pais, que podem acompanhá-lo em todos os momentos e atendimentos, até a saída do

hospital. Idealmente a amamentação deve ser iniciada já durante a primeira hora de vida. Fórmula infantil de

leite pode, excepcionalmente, ser utilizada como uma alternativa ao leite materno. Os bebês devem receber

uma dose da vitamina K logo após o nascimento. Realizamos rotineiramente prevenção da oftalmia neonatal

conforme a orientação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) CONITEC 2016/MS.

2. DESCRIÇÃO DOS INSUCESSOS

Podem ocorrer hemorragias por atonia uterina (falta de contração do útero depois que nasce o bebê);

Em razão de eventos que não podem ser alterados pelo médico e pelo Hospital, o recém-nascido poderá

apresentar condição de prematuridade, malformação ou sofrer de alguma doença, o que poderá determinar algum

grau de dificuldade no nascimento e até mesmo alguma sequela, sem relação com o processo do nascimento;



TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO

CESARIANA
FORMULÁRIO PADRÃO

FP DITE 128

Versão: 00

Doenças prévias da mãe, sejam específicas ou não da gestação, deverão agravar os riscos relacionados ao

nascimento, tanto para a mãe quanto para o feto. As mais comuns: hipertensão arterial, diabetes, idade materna

avançada, AIDS, tabagismo, uso de drogas, etc.

3. DESCRIÇÃO DE COMPLICAÇÕES DO ATO OPERATÓRIO

Podem ocorrer hematomas (acúmulo de coleções de sangue) na ferida operatória, podendo haver necessidade de

novo procedimento cirúrgico para drenagem. Podem ocorrer hemorragias por lesão de vasos sanguíneos na

realização da cesariana. Caso ocorram hemorragias por atonia uterina (falta de contração do útero depois que

nasce o bebê), elas podem levar o médico a decidir pela realização de uma intervenção de emergência para

retirada do útero (histerectomia), mesmo em uma mulher jovem e que ainda queira ter filhos, com o fim de

preservação da vida. Pode ser necessária transfusão de sangue e hemoderivados em decorrência de

hemorragias. Mesmo tomando-se todos os cuidados de antissepsia, as infecções podem acontecer e,

consequentemente, demandar maior período de internação. Poderá raramente haver a necessidade da retirada

do útero para conter a progressão de uma infecção grave, mesmo em uma mulher jovem e que ainda deseje ter

mais filhos.

Durante a cesariana, podem ocorrer lesões acidentais de órgãos vizinhos ao útero, principalmente perfuração de

bexiga e intestino, geralmente por aderências abdominais decorrentes da cicatrização interna de cirurgias

anteriores, além de fístulas. No período pós-operatório há possibilidade rara de complicações tais como

problemas respiratórios, alérgicos, de coagulação, abertura de incisão (corte) e aderências pós-operatórias

(situações em que um órgão pode aderir em outro) que, se ocorrerem, necessitarão de acompanhamento médico

e tratamento específico por período que não se pode precisar. Existe um percentual mínimo de morte materna em

decorrência do parto ou cesariana, derivado do próprio ato cirúrgico ou da situação vital de cada paciente.

4. DESCRIÇÃO DA ANESTESIA

A cesariana sempre necessita de anestesia. A mulher será avaliada pelo serviço de anestesia do Hospital, que

escolherá, dentre as técnicas existentes, qual é a que melhor se a ajusta ao seu caso.

5. DESTINO DA PEÇA OPERATÓRIA

A placenta, as membranas e o cordão umbilical, após o nascimento, são examinados e desprezados. Em algumas

situações a serem definidas pelo médico, serão enviados para exame anatomopatológico (o material será

analisado por um médico especialista visando encontrar alguma anormalidade).

Entendi as informações que me foram prestadas em linguagem clara e simples, esclarecendo-me todas as

dúvidas que me ocorreram. Assim, declaro ter sido suficientemente esclarecida(o) pelo(a) Dr(a).

____________________________________________ e sua equipe a respeito do meu diagnostico, 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 realizado, 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 às 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.
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Tendo ouvido, lido e aceito as explicações sobre os RISCOS E COMPLICAÇÕES, 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 MEDICO                                      ASSINATURA DO PACIENTE e/ou RESPONSÁVEL

Testemunhas:

______________________________________________, CPF nº_______________________

______________________________________________, CPF nº_______________________


