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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:

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROCEDIMENTO:

 A Microcirurgia de Laringe é indicada para remoção de pólipos, nódulos, cistos, hemangiomas, papilomas,

tumores malignos menores, biópsias e outras lesões de pregas vocais ou da laringe como um todo, e para

correção de sua função de respiração, fonação e/ou deglutição, podendo ser injetados ou aplicados

medicamentos, tecidos ou materiais, orgânicos ou não, em áreas da laringe, visando melhor função;

 O acesso cirúrgico exige o uso de um laringoscópio de suspensão, que se apoia sobre os dentes (geralmente

incisivos mediais) e sobre o tórax, e adaptação de microscópio e instrumentos especiais, como pinças, tesouras,

endoscópios e aparelhos de corte e coagulação, bisturis elétricos, eletrônicos e laser;

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

encontradas nas pregas vocais. Portanto, muitas decisões podem e devem ser tomadas durante a cirurgia, sem

que seja possível solicitar o consentimento específico para proceder aos tratamentos necessários, que podem

gerar consequências e impedir que o resultado final seja o esperado e desejado.

2. DESCRIÇÃO DOS INSUCESSOS:

Não se aplica.

3. DESCRIÇÃO DE COMPLICAÇÕES DO ATO OPERATÓRIO:

 ALTERAÇÃO DE VOZ – A maioria destas cirurgias determina, após alguns dias, uma melhora da qualidade da

voz. Nos casos de tumores benignos e malignos pode-se observar uma piora da voz, dependendo da extensão e

localização da lesão.

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

 HEMORRAGIA – É rara, podendo ocorrer nas primeiras horas após a cirurgia, e nos casos de maior volume,

indica-se reintervenção cirúrgica sob anestesias geral. A morte por hemorragia é uma complicação extremamente

rara.

 DIFICULDADE RESPIRATÓRIA – Pode ocorrer no pós-operatório imediato, em decorrência do edema das pregas

vocais ou da laringe com o um todo. Em casos mais graves ou associada à hemorragia, pode exigir a realização

de traqueotomia.

 RECIDIVA – São raras, mas podem ocorrer dependendo do tipo de lesão. Existe com maior frequência nos

nódulos vocais, cistos, principalmente os abertos, e na papilomatose laringe. Em muitos casos a fonoterapia é

indicada no período pré e pós – operatório.

 Especialmente na papilomatose a recidiva é frequente, necessitando-se de várias cirurgias.

 DOR – Podo ocorrer, por vezes na faringe e refletindo na área do ouvido.
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 TRAUMATISMO DENTÁRIO – Nos casos em que exista uma projeção ou fragilidade maior dos dentes, com

próteses, pinos, fraturas anteriores, etc., poderá ocorrer amolecimento, fratura ou perda total de um ou mais

elementos.

 COMPLICAÇÕES DA ANESTESIA GERAL – Complicações anestésicas são muito raras, mas podem ocorrer e

ser sérias, e devem ser esclarecidas com o médico 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 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

__________________________________________
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CPF nº


