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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:

 As vegetações adenóides são órgãos imunologicamente ativos que reforçam a imunidade da mucosa de todo o

trato aero-digestivo superior. Situam-se na parte alta da parede posteriormente da faringe, através das fossas

nasais, e sua função pode estar comprometida por hipertrofia (aumento) exagerada ou infecções repetidas. As

adenóides normalmente crescem até os 5 anos, após o que regridem lentamente até os 14 a 20 anos, raramente

persistindo hipertrofia após esta idade;

 As indicações cirúrgicas são absolutas em casos de obstrução grave das vias áreas, com respiração bucal

permanente e prejuízo da oxigenação, podendo evoluir para síndrome da apnéia obstrutiva do sono (parada

respiratória de 10 a 15 segundos ou mais), cor pulmonale, dilatação das câmaras direitas do coração pelo

esforço respiratório e até parada cardio-respiratória;

 As indicações cirúrgicas relativas em crianças com otites médias de repetição, sinusites de repetição, otite

secretora, geralmente com redução da audição e na deformidades orofaciais (que existam ou que tendam a

ocorrer – para sua prevenção).

2. DESCRIÇÃO DOS INSUCESSOS:

Não se aplica.

3. DESCRIÇÃO DE COMPLICAÇÕES DO ATO OPERATÓRIO:

 FEBRE E DOR – Febre e dores de garganta ou dor referida na área do ouvido são raras e não devem ser causa

de inquietação;

 MAU – HÁLITO – É possível ocorrer, e cede em poucos dias;

 VÔMITOS – Podem ocorrer algumas vezes, no dia da cirurgia, constituídos de sangue.

 HEMORRAGIA – Representa o maior risco desta cirurgia, podendo ocorrer até 10 dias após o ato cirúrgico.

Sendo mais frequente em menor volume e mais raramente, em maior volume, podendo levar até a reinternação

cirúrgica sob anestesia geral e transfusão sanguínea. A morte por hemorragia é uma complicação extremamente

rara;

 INFECÇÃO – Pode ocorrer na região operada, causada por bactérias habituais da faringe e geralmente rearide

sem antibióticos;

 VOZ ANASALADA E REFLUXO DE LÍQUIDOS – Podem ocorrer nos primeiros dias, desaparecendo

espontaneamente;

 RECIDIVA – É possível, quanto mais jovem ou alérgica for a criança, podendo ser necessária reintervenção;
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 COMPLICAÇÕES DA ANESTESIA GERAL – Complicações anestésicas são muito raras, mas podem ocorrer e

ser sérias e devem ser esclarecidas com o anestesiologista.

4. DESCRIÇÃO DA ANESTESIA:

 Anestesia Geral

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 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


