
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
AMPUTAÇÃO TOTAL DO PENIS

FORMULÁRIO PADRÃO

FP DITE 032

Versão:
00

Por meio deste instrumento, eu, __________________________________________________________ portador do

RG nº _______________________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________________________

a condição de paciente ou meu Responsável Sr. (a) _____________________________________, RG nº

____________________________________ e CPF nº _______________________________________, DECLARO que

autorizo o médico (a) Dr.(a) _________________________________ CREMERS nº __________________________ a

realizar o tratamento/procedimento/exame denominado de

__________________________________________________________________________________ que consiste em:

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROCEDIMENTO:

• Como consequência desta operação o paciente deverá ter seu pênis retirado completamente, não podendo ter

ereções, deverá urinar por um orifício criado na região entre o escroto e o ânus (períneo) e permanecerá com uma

sonda vesical por alguns dias.

2. DESCRIÇÃO DOS INSUCESSOS:

Não se aplica.

3. DESCRIÇÃO DE COMPLICAÇÕES DO ATO OPERATÓRIO:

• Estreitamentos da uretra requerendo dilatações ou futuros procedimentos;

• Possibilidade de infecção na incisão cirúrgica, requerendo futuro tratamento;

• Possibilidade de embolia pulmonar (coágulos de sangue oriundos das veias);

• Não há garantia absoluta da cura do câncer, podendo haver necessidade de tratamento futuro.

4. DESCRIÇÃO DA ANESTESIA:

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

5. DESTINO DA PEÇA OPERATÓRIA:

• Anatomopatológico.

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.
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Por fim, declaro a minha plena satisfação quanto ao atendimento as 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.

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

Testemunhas:

_____________________________________________

CPF nº

_____________________________________________

CPF nº


