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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 ANESTESIA/ SEDAÇÃO COLAR ETIQUETA 

                                                                                                                                                        
Por este instrumento particular o(a) paciente (ACIMA CITADO) ou seu responsável (ABAIXO CITADO), declara, para todos os fins legais, especialmente do disposto no artigo 39, VI,  
da Lei  8.078/90 que dá plena autorização ao (à)  médico(a)   Anestesista  ( ABAIXO CITADO), ou qualquer outro membro de sua equipe,  todos devidamente cadastrados  por esta  
instituição a realizar o seguinte procedimento:

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO:

PROCEDIMENTO  ANESTÉSICO/SEDAÇÃO:

 OU A SEGUINTE ALTERNATIVA ANESTÉSICA/SEDAÇÃO:

Declaro que fui informado(a) quanto aos principais aspectos relacionados ao procedimento anestésico/sedação ao qual serei submetido nesta instituição,  que o referido(a) médico(a)  
anestesista, atendendo ao disposto no art. 59º do Código de Ética Médica e no art. 9º da Lei 8.078/90 (ABAIXO TRANSCRITOS) e após a apresentação de métodos alternativos,  
prestando informações detalhadas sobre os procedimentos a serem adotados  e ora autorizado, especialmente as que se seguem:

1.Estou ciente de que para realizar o(s) procedimento(s) proposto(s) será necessário o emprego de anestesia/sedação, cujos métodos, as técnicas e os fármacos serão indicados pelo médico 
anestesiologista. A(s) alternativa(s) de procedimento anestésico indicadas para possibilitar o procedimento a ser realizado, seus benefícios, riscos e complicações me foram explicadas  
satisfatoriamente. 
2.Fui  esclarecido  de que a anestesia/sedação  envolve  procedimentos  invasivos  e  que podem ocorrer  lesões  que na maioria  das vezes  são temporárias.  Raramente  ocorrem lesões  
permanentes,  mas podem ocorrer,  mesmo que o procedimento tenha sido realizado sob o mais rigoroso padrão técnico.  Assim como fui esclarecido,  também, de que a resposta  à  
administração de medicamentos é individual e que a ocorrência de efeitos colaterais ou indesejados é imprevisível. 
3.Entendo que não existe garantia absoluta sobre os resultados a serem obtidos, mas que serão utilizados todos os recursos, medicamentos e equipamentos disponíveis nesta instituição. 
4.Por ocasião deste consentimento, informei ao médico anestesiologista sobre doenças pré-existentes, os medicamentos em uso, cirurgias realizadas, complicações anestésicas e reações  
alérgicas anteriormente apresentadas e , também, sobre o tempo decorrido de jejum (desde a última refeição/  ingestão de líquidos). 
5.Fui informado(a) pela equipe médica de que o tabagismo, o uso de drogas entorpecentes, tais como cocaína, maconha,  anfetaminas, e outras como o álcool são fatores que podem trazer  
prejuízo ao procedimento e/ou tratamento. Fui informado , também das complicações que podem advir do uso destas substâncias. 
                      
Declara ainda, ter lido as informações contidas no presente instrumento, as quais entendeu perfeitamente e aceitou, compromissando-se respeitar integralmente as instruções fornecidas  
pelo(a) médico(a), estando ciente de que sua não observância poderá acarretar riscos e efeitos colaterais a si (ou ao paciente).

Declara, igualmente, estar ciente de que e podem ocorrer complicações durante o procedimento,   e  obrigar o(a) médico(a) a modificar as condutas inicialmente propostas, sendo que,  
neste caso, fica o(a) mesmo(a) autorizado(a), desde já, a tomar providências necessárias para tentar a solução dos problemas surgidos, segundo seu julgamento. Finalmente, declara ter 
sido informado a respeito de métodos terapêuticos alternativos e estar atendido em suas dúvidas e questões, através de linguagem clara e acessível. Assim, tendo lido,entendido e aceito as  
explicações sobre os mais comuns RISCOS E COMPLICAÇÕES deste procedimento, expressa seu pleno consentimento para sua realização.

□ Paciente: 

_________________________________________________________________
                                                                 Assinatura

Recife (Pernambuco)

           _________/_______/______________ 

Hora: ____:_____

□ Aplicável  se  responsável 

Nome:___________________________________________________________  

Doc. Identidade nº:_________________________________________________

Grau de Parentesco:_________________________________________________ 

_________________________________________________________________
Assinatura

Testemunhas: 

1) Nome:______________________________________________________________________

CPF nº:_____________________________Assinatura:_________________________________ 

2) Nome:______________________________________________________________________

CPF nº:_____________________________Assinatura:_________________________________ 

PREENCHIDO PELO MÉDICO ANESTESISTA:
Expliquei todo o procedimento/ tratamento ao paciente acima identificado e/ou responsável, sobre os benefícios, riscos, alternativas, referentes a sua recusa, tendo respondido às perguntas  
formuladas pelos mesmos. De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou responsável, está em condições de compreender o que lhe foi informado. 

Nome do médico(a):____________________________________________________                                                 _______________________________________________

CRM:_____________________                                                                                                                                                                   Assinatura e Carimbo
                          

Código de Ética Médica – Art. 59º - É vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa provocar-
lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao seu responsável legal. 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 da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Art. 39º - É  
vedado ao fornecedor 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.


