
 
                                                                                                 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

DECLARANTE: 
Nome:__________________________________________________________________Idade:__________________ 

Identidade Nº:_____________________Órgão expedidor:_____________   Paciente 

                                   Responsável ou Representante Legal 
Obs.: No caso do declarante não ser o paciente, preencher  os dados do paciente no espaço abaixo: 
 
PACIENTE: 
Nome: ________________________________________________________________Idade:____________________ 
Identidade Nº:____________________________Órgão expedidor: ________________ 
Procedimento Cirúrgico:___________________________________________________________________________ 

1. Declaro que o(a) Dr(a). ________________________________________CRM:____________________________  
Informou-me que, tendo em vista a realização do procedimento acima, será necessária a administração de anestesia: 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2. A fim de prevenir e afastar eventuais problemas, declaro que prestei ao médico anestesiologista todas as informa-
ções necessárias ao pleno conhecimento deste acerca de minhas condições físicas e psicológicas, sem ocultar qualquer 
fato ou elemento. 
 
3. A proposta do procedimento que será realizado e seus benefícios me foram claramente explicados, assim como os 
riscos e complicações potenciais, especialmente os seguintes: ocorrência de dor, náuseas, vômitos e tremores de inten-
sidade variável; complicações de manuseios de vias aéreas e cateterismo de artéria e veia profunda em casos indica-
dos; reações alérgicas e edema de face e olhos, com possibilidade de necrose de pequenas regiões em cirurgias de lon-
ga duração; lesões neurológicas relacionadas ao bloqueio espinhal ou ao posicionamento do paciente, temporárias ou 
não, especialmente em braços, pernas ou olhos; complicações cardiovasculares ou pulmonares, eventualmente graves, 
como infarto ou embolias que possam levar à morte em várias situações; complicações renais e do sistema de coagula-
ção, assim como reações adversas do organismo à anestesia aplicada, como aquelas decorrentes de incomuns doenças 
genéticas / neurológicas / musculares / renais / cardiovasculares / metabólicas. 
 
4. Tive a oportunidade de fazer perguntas e, quando as fiz, obtive respostas de maneira adequada e satisfatória. 
 
5. Autorizo qualquer outro procedimento, exame ou tratamento, incluindo transfusão de sangue e hemoderivados, em 
situações imprevistas que possam ocorrer durante o presente procedimento anestésico e que necessitem de cuidados 
diferentes daqueles inicialmente propostos.  
 
6. Fui informado que a medicação administrada causa sonolência, amnésia anterógrada de curta duração e relaxamen-
to muscular, podendo ainda causar alergia cutânea  e/ou mucosa. Deste modo, não deverei dirigir veículos ou operar 
máquinas, não deverei ingerir álcool e não deverei assinar documentos no período de 24 horas após o procedimento. 
Em caso de sinais alérgicos após o procedimento, deverei entrar em contato com o médico anestesiologista.  
 
7. Assim, declaro agora que estou satisfeito(a) com as informações recebidas  e que compreendo o alcance e risco do 
procedimento. Por tal razão e, nestas condições, dou o meu consentimento para que o mesmo seja realizado. 
 
8. Também entendi que a qualquer momento e sem necessidade de dar nenhuma explicação poderei revogar este con-
sentimento, antes que o procedimento se realize. 
 
9. Em decorrência do indigitado procedimento anestésico, efetuarei pagamento por meio de dinheiro ou cartão (crédito 
ou débito), em favor do Médico Anestesiologista em questão, a título de honorários médicos, conforme cálculos efetu-
ados a partir dos procedimentos realizados.   
      

Teresina/PI,_____de ___________________de 20_____. 
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