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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ANESTÉSICO 

 
O presente Termo de Consentimento tem o objetivo de informar ao paciente e/ou responsável, 
quanto aos principais aspectos (benefícios, riscos, efeitos colaterais, complicações) 
relacionados ao procedimento cirúrgico ao qual será submetido, complementando as 
informações prestadas pelo seu médico e pela equipe de profissionais e prestadores de 
serviços do Hospital São José de Criciúma, SC. Ressalta ainda que, caso paciente seja 
criança, adolescentes menores de 18 anos, portadores de doenças físicas ou mentais que 
comprometam o entendimento, pessoas inconscientes ou severamente debilitadas, a 
responsabilidade de autorização será do pai ou mãe ou responsável legal.  
 
Declara, outrossim, que o (a) referido (a) médico (a), atendendo ao disposto no art. 59 do 
Código de Ética Médica e no art. 9 da Lei 8.078/90 - abaixo transcritos - e após a apresentação 
de métodos alternativos, sugeriu o tratamento médico cirúrgico a seguir citado, prestando 
informações detalhadas sobre o diagnóstico e sobre os procedimentos a serem adotados no 
tratamento sugerido e ora autorizado, especialmente os que se seguem. 
 
 

Dados do Paciente 
Nome do Paciente: Data de Nascimento:  ___/___/___ 

Nome da Mãe: 

Endereço: 

CPF:  
 

Identificação do Responsável  
(No caso de pacientes menores de idade, incapacitado do discernimento ou que, conforme a evolução do quadro clínico, vier a ficar incapacitado). 

Nome do Responsável: 

Endereço: 

CPF: 

 

DEFINIÇÃO DO PROCEDIMENTO 
 
O procedimento anestésico é realizado sob a responsabilidade de um médico anestesiologista, 
devidamente treinado e certificado para realizar as diversas técnicas anestésicas e que 
monitoriza e acompanha o paciente durante todo o procedimento. Os sinais vitais 
monitorizados rotineiramente e obrigatoriamente são: frequência cardíaca, eletrocardiografia, 
pressão de pulso, oxigenação sanguínea, pressão arterial e da ventilação e respiração no caso 
de anestesia geral. 
 
As seguintes técnicas anestésicas podem ser realizadas conforme a indicação da cirurgia:  
- Acompanhamento do procedimento pelo médico anestesiologista, que também fica 
responsável pelo transporte/deslocamento intra-hospitalar;  
- Sedação que varia desde superficial (paciente desperto, mas calmo e tranquilo) até profunda 
(geralmente num estado de sono, mantendo respiração e demais sinais vitais próprios e 
desperta por estímulos dolorosos);  
- Anestesia geral onde o paciente encontra-se num estado de sono profundo normalmente sem 
lembrança do período, onde o estímulo doloroso não o desperta. Pode ser administrado por via 
inalatória ou endovenosa; 
- Bloqueios espinhais: realizados na forma de raquianestesia ou anestesia peridural, impedindo 
que determinada área do corpo transmita a dor para o sistema nervoso central, como por 
exemplo os membros inferiores;  
- Bloqueios tronculares: administração do anestésico local, geralmente com o objetivo de 
anestesiar um segmento do corpo como mãos e braços por exemplo;  
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- Bloqueios contínuos espinhais ou tronculares através de cateteres que permanecem no 
período pós-operatório para a administração de baixas concentrações de anestésicos, com o 
objetivo de evitar dor após a cirurgia.  
- Alguns outros procedimentos são necessários dependendo do tipo de cirurgia como por 
exemplo: acesso venoso central [  ], cateterização arterial [  ], sondagem gástrica [  ], 
ecocardiografia transesofágica [    ], outros [    ]. 
 

INTERCORRÊNCIAS POSSÍVEIS DO PROCEDIMENTO 
 
Fui informada (o) de que, como qualquer procedimento médico, o procedimento anestésico a 
ser realizado não é isento de riscos, intercorrências ou complicações:  
1. Nos casos de anestesia regional (Raquianestesia / Peridural ou Anestesia Combinada raqui - 
peri) as complicações mais frequentes são dor de cabeça, eventual inflamação no local da 
punção anestésica ou de dor no local da punção de vasos sanguíneos, náuseas e/ou vômitos, 
sangramento, prurido (coceira), alterações da sensibilidade cutânea (da pele), parestesias 
(formigamento) de membros, tremores e tonturas.  
2. Nas situações de Anestesia Geral e ou Sedação poderá ser necessária a manipulação das 
vias aéreas com ou sem suporte ventilatório, sendo que extraordinariamente poderá também 
ocorrer comprometimento da arcada dentária, alterações do nível de consciência intra ou pós-
operatória, lapsos de memória ou rouquidão.  
3. Em situações excepcionais independentemente da técnica anestésica indicada poderão 
ocorrer: reações alérgicas, incluindo anafilaxia, afecções circulatórias, flebites, complicações 
infecciosas ou outros eventos adversos mais raros. 
 
Eu, acima identificado, na condição de paciente do Hospital, ou de responsável legal, estando 
no pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro para fins legais que: 
1. Declaro que fui devidamente esclarecida (o) sobre o procedimento anestésico ao qual serei 
submetida (o) - ou a (o) paciente pela (o) qual sou responsável seus benefícios, alternativas, 
possíveis riscos e complicações.  
2. Informei ao médico (a) anestesiologista meu completo histórico médico e anestésico 
pregressos, bem como alergias e particularidades de minha condição clínica.  
3. Fui informada (o) de que o tabagismo, uso de drogas entorpecentes e do álcool são fatores 
que podem trazer prejuízos ao procedimento a que serei submetida (o) e da importância de 
comunicar o eventual uso.  
4. Fui informada (o) de que a escolha da técnica anestésica ideal para cada caso depende da 
avaliação do anestesiologista, da condição clínica do paciente, do procedimento cirúrgico 
proposto e do consentimento da (o) paciente.  
5. Reconheço que não existe garantia absoluta sobre os resultados a serem obtidos, mas que 
serão utilizados todos os recursos, medicamentos e equipamentos disponíveis na instituição 
para que seja alcançado o melhor resultado. Tive a oportunidade de anular, questionar ou 
alterar qualquer espaço em branco ou palavras com as quais não concordasse.  
6. Confirmo que li e compreendi todo o acima exposto e que tive a oportunidade de fazer 
perguntas, as quais foram respondidas satisfatoriamente. 
 
Diante de todas as informações supracitadas, caso o procedimento venha ter alguma 
complicação que precise ser tomada medidas emergenciais como: risco iminente de morte, é 
de livre consentimento e autorização que a equipe médica assuma com as medidas cabíveis 
para sobrevida do paciente.  
(   ) Sim         (   ) Não  
 
Nome do Paciente e/ou Responsável: _____________________________________________ 
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Nome/Assinatura do médico: ____________________________________________________  
CRM: _______________  
(Se documento não assinado digitalmente) 
 

 
Criciúma, _____ de _________________de _________ 
 
 
 

EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
 
Não foi possível a coleta do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO por 
tratar-se de situação de emergência. 
 
Procedimento anestésico a ser realizado: _________________________________________ 
 
Nome/Assinatura do médico: ___________________________________________________ 
(Se documento não assinado digitalmente) 

CRM: _______________ 
 
 
 


