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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:

• A nefrolitotripsia transureteroscópica é um procedimento terapêutico realizado através de um aparelho

endoscópico chamado ureteroscópio (rígido ou flexível) e de equipamentos (litotridores) destinado a

desintegrar (quebrar) cálculos de via urinária por meio de ondas ultra-sônicas, eletro-hidráulicas ou a laser. A

localização do cálculo se faz pôr raios X ou ultra-sonografia.

2. DESCRIÇÃO DOS INSUCESSOS:

Não se aplica.

3. DESCRIÇÃO DE COMPLICAÇÕES DO ATO OPERATÓRIO:

• Necessidade em introdução de cateter duplo J;

• A fragmentação do(s) cálculo(s) pode não ocorrer ou necessitar de mais de uma sessão de tratamento;

• Presença de sangue na urina após o tratamento;

• Cólicas renais resultantes da eliminação de fragmentos do(s) cálculo(s);

• Estenose e ou lesão do ureter e/ou da bexiga que poderão requerer tratamento;

• Formação de coleções sanguíneas ou de urina no rimou ao seu redor, que em geral reabsorvidas

espontaneamente;

• Obstrução ureteral por fragmentos de cálculos, podendo evoluir com infecção local, e pode ser necessária a

passagem de um cateter no ureter ou eventual drenagem por um cateter diretamente no rim;

• Hemorragias com a necessidade de transfusão sanguínea durante ou após a operação;

• Conversão para cirurgia aberta caso seja necessário;

• Lesão de vasos sanguíneos com hemorragia necessitando de cirurgia aberta para hemostasia ou a

embolização através da arteriografia;

• Caso seja necessária a realização de cirurgias abertas, podem ocorrer as complicações seguintes:

 Possibilidade de saída de urina pela ferida operatória por algum tempo (fistula);

 Possibilidade de formação de hérnia ou flacidez no local da cirurgia;

 Possibilidade de infecção na incisão cirúrgica, requerendo tratamento;

 Possibilidade de perda da função renal como sequela da cirurgia;

 Possibilidade de sensação de dormência em torno da região operada.

4. DESCRIÇÃO DA ANESTESIA:

Não se aplica.



TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
NEFROLITOTRIPSIA TRANSURETEROSCÓPICA

FORMULÁRIO PADRÃO

FP DITE 049

Versão:
00

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 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


