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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:

 A função do nariz é conduzir o ar, purificá-lo, aquecê-lo, umidificá-lo, servir de câmara de ressonância para o som,

possibilitar o olfato e iniciar o reflexo naso-alveolar;

 No caso de obstrução nasal (nariz entupido) aumenta muito a perda de energia com a respiração, com prejuízo

evidente para a saúde e para as funções citadas acima. Esta obstrução nasal pode ter como causa um desvio do

septo nasal e/ou aumento (hipertrofia) dos cornetos nasais. Dentre outras, e nos casos em que não melhora com

tratamento clínico poderá estar indicada, a correção cirúrgica. A septoplastia é indicada quando o desvio septal

causa obstrução importante, alterações sinusais (sinusites) e dor de cabeça (cefaléia). Frequentemente ocorre

também hipertofia dos cornetos nasais e nesses casos, é também indicada a redução cirúrgica dos volumes dos

cornetos, por tubinectomia ou turbinoplastia;

 A hipertrofia isolada dos cornetos nasais também é comum em casos de rinite alérgica, vasomotora e corneto

bolhoso e nesses casos opera-se apenas os cornetos;

 Várias são as técnicas e instrumentos que podem ser empregados: convencionais (pinças, bisturis e tesouras).

Bisturis eletrônicos, endoscópios, microscópio e laser. Quando o desvio septal surge associado à deformidade de

dorso ou ponta nasal, pode ser necessário corrigir simultaneamente a aparência externa para melhorar o

funcionamento do nariz, constituindo-se a cirurgia denominada rinosseptoplastia;

 Trata-se de uma cirurgia explorada, ou seja, é impossível prever-se exatamente quais alterações serão

encontradas no nariz. Portanto, muitas decisões podem e devem ser tornadas durante a cirurgia, sem que seja

possível solicitar o consentimento específico para proceder aos tratamentos necessários. Constituindo os vários

fatores que podem impedir que o resultado final seja o esperado e desejado.

2. DESCRIÇÃO DOS INSUCESSOS:

Não se aplica.

3. DESCRIÇÃO DE COMPLICAÇÕES DO ATO OPERATÓRIO:

 HEMORRAGIA – Nas primeiras 12 horas e na retirada do tampão nasal (após 24 ou 48 horas) é comum haver

algum sangramento (apesar do tamponamento), possivelmente originado do corneto nasal parcialmente

ressecado e que em geral cede espontaneamente. Sangramentos persistentes e volumosos são raros, mas pode

exigir novo tamponamento, ligadura de vasos e até tranfusão sanguinea. Morte por hemorragia é muito rara;

 INFECÇÃO – Raramente ocorre, devendo ser controlada com curativos e medicamentos;

 ABSCESSO SEPTAL E HEMATOMA – Poderá ocorrer em raros casos, exigindo drenagem;

 PERFURAÇÃO SEPTAL – É rara, podendo necessitar de reparo cirúrgico;

 SINÉQUIAS – São aderências que podem ocorrer entre a parede lateral e medial do nariz. São desfeitas com

curativos e raramente outra intervensão cirúrgica, Lei 8.078 de 11/09/1990 – Código Brasileiro de Defesa do

Consumidor: Art. 9º - O fornecedor de produtos ou serviços potencialmente perigosos à saúde ou segurança

deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo
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de adoção de outras medidas cabiveis em cada caso concreto. Art. 39º - é vedado ao fornecer de produtos ou

serviços dentre outras práticas abusivas: VI – executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e

autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes:

 RECIDIVA DOS DESVIOS – Em técnicas muito conservadoras, principalmente em crianças a cartilagem

poderá voltar parcialmente à posição ou forma anterior, por vezes necessitando reintervenção. Assim, podem

ser necessários retoques cirúrgicos em casos de pacientes operados de septo, do dorso e/ ou da ponta nasal;

 RECIDIVA DA HIPERTRÓFICA DOS CORNETOS – Em casos de rinopatia alérgica intensa, a mucosa

remanescente poderá sofrer hipertrofia raramente necessitando recuperação;

 SINUSITE – É uma complicação pós – operatórias possível (secundária ao tamponeamento nasal), cedendo

espontaneamente ou com o uso de medicamentos antibióticos;

 HEMATOMA DE FACE, LÁBIO SUPERIOR E PALATO – Pode ocorrer em cirurgias nasais mais extensas, e

cede em alguns dias;

 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.
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Bento Gonçalves, _________ de _______________________________ de ____________.

____________________________________ _____________________________________________

ASSINATURA DO MÉDICO                                            ASSINATURA DO PACIENTE e/ou RESPONSÁVEL

Testemunhas:

_____________________________________________

CPF nº

_____________________________________________

CPF nº


