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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:

 Sinusite é a infecção existente em cavidades ósseas (sinus) que existem em torno das cavidades nasais

(maxilares, etmoidais, frontais e esfenoidais). Quando esta infecção ou comprometimento persiste, e resiste aos

tratamentos clínicos, é considerada crônica, e pode-se indicar o tratamento cirúrgico;

 Pólipo nasal é uma massa, gelatinosa ou fibrosa, que se desenvolve na cavidade nasal ou nos seios paranasais,

podendo ser único ou múltiplo. Sua causa ainda não esta bem estabelecida podendo eventualmente estar

associado a quadro alérgico;

 Tais cirurgias incluem várias indicações e diferentes técnicas: Via externa (acesso direito) a Via endonasal com

uso de microscópio ou mais frequentemente com endoscópio. Nestas cirurgias habitualmente utilizam materiais

especiais: bisturis elétricos, eletrônicos. A região abordada é extremamente complexa, com artérias, veias,

próxima à órbita e à meninge, de acesso difícil e sujeita a frequentes variações anatômicas. Trata-se de uma

cirurgia explorada, ou seja, é impossível se prever exatamente quais alterações serão encontradas e, portanto,

muitas decisões podem e devem ser tomadas durante a cirurgia, sem que seja possível 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:

 DOR – É comum no pós-operatório, de intensidade média e de fácil controle;

 HEMORRAGIA – Representa um risco importante nestas cirurgias. Os casos mais sérios podem necessitar

transfusão sanguínea e até reintervenção cirúrgica. Hemorragias fulminantes são raras, porém descritas na

literatura médica;

 FÍSTULA LIQUÓRICA – Surge em casos onde ocorre a exposição da meninge durante o ato cirúrgico. É uma

situação rara e quando diagnosticada no próprio ato operatório pode ser corrigida de imediato caso contrário

poderá ser necessária nova intervenção cirúrgica para seu fechamento;

 MENINGITE – É rara, mas pode ocorrer quando as meninges são atingidas ou expostas;

 ABSCESSO CEREBRAL e EXTRA-DURAL, e TROMBOSE DOS SEIOS CAVERNOSOS – São muito raros e

pouco descritos na literatura médica, sendo considerando complicações graves;

 OSTEOMIELITE – A osteomielite dos ossos em torno das cavidades nasais, com o advento da

antibioticoterapia, tornou-se muito rara;

 COMPLICAÇÕES ORBITÁRIAS – São raras e podem ocorrer gerando processos infecciosos no olho ou

cavidade orbitária como celulites, abscessos, neurite e tromboflebite do seio cavernoso. Nesses casos pode
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haver paralisia dos músculos do olho e até cegueira eventualmente pode ocorrer enfisema no subcutâneo

(região palpebral);

 OLFATO – Geralmente o olfato fica reduzido na presença da polipose nasal e, após a cirurgia, na maioria das

vezes melhora. Em alguns casos poderá haver piora ou perda total;

 RECIDIVA – Quando a polipose nasal é de causa alérgica geralmente há recidiva após meses ou anos. Outros

processos nasais e sinusais recidivam mais raramente;

 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 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


