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1. PACIENTE

NOME

N° IDENTIDADE DATA NASCIMENTO N° PRONTUÁRIO

2. RESPONSÁVEL LEGAL

NOME

CIC/CPF N° IDENTIDADE PROFISSÃO

3. MÉDICO

NOME CRM

O(a)  paciente  identificado(a)  no  quadro  1  ou  seu  responsável  legal  identificado(a)  no
quadro 2, declara, pelo presente Termo de Consentimento Informado e Esclarecido para todos os
fins  legais,  dá  plena  autorização  ao(à)  médico(a)  assistente  identificado  no  quadro  3  para
proceder  as  investigações  necessários  ao  diagnóstico  do  seu  estado  de  saúde,  bem  como
executar o tratamento cirúrgico denominado “CIRURGIA CONSERVADORA DE MAMA” e todos
os  procedimentos  que  o  incluem,  inclusive  anestesias  ou  outras  condutas  médicas  que  tal
tratamento médico possa requerer, podendo o referido profissional valer-se do auxílio de outros
profissionais de saúde. 

Declara, outrossim, que o (a) referido (a) médico (a), atendendo o Código de Ética Médica
e  após  a  apresentação  de  métodos  alternativos,  sugeriu  o  tratamento  médico  cirúrgico
anteriormente  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 

DEFINIÇÃO: 
Devido à situação  clínica, localização e dimensões do tumor, a cirurgia conservadora de

mama apresenta resultados similares aos obtidos com terapêuticas cirúrgicas mais agressivas. 
Assim sendo será realizada: 

( ) Tumorectomia - ressecção ampliada da tumoração, conservando a pele por cima do
tumor.

( ) Ressecção segmentar – ressecção de um segmento de tecido mamário, com a pele que
o cobre e a fáscia peitoral subjacente. 

( ) Quadrantectomia ou mastectomia parcial – extirpação de um quadrante da mama, com
a pele que o cobre e a fáscia peitoral subjacente.



 (  )  Mastectomia subcutânea – exérese da glândula mamária e dos ductos galactóforos
deixando a pele, o tecido subcutâneo e a papila mamária

 ( ) Mastectomia simples – extirpação completa da glândula mamária que inclui a pele, o
tecido subcutâneo e a papila mamária.

( ) Linfadenectomia axilar – extirpação dos linfonodos axilares.

Fui  informado(a)  e  estou  de  acordo  que,  geralmente  é  necessário  realizar-se  um
tratamento complementar com radioterapia sobre a mama restante e, em casos selecionados,
quimioterapia e/ou hormonoterapia. 

A peça operatória será enviada para completar o estudo anatomopatológico. 

COMPLICAÇÕES: 
Toda intervenção cirúrgica, pela própria técnica cirúrgica, pelas condições clínicas de cada

paciente  (diabetes,  cardiopatia,  hipertensão,  idade  avançada,  anemia,  obesidade,  etc.)  pode
trazer uma série de complicações comuns e potencialmente sérias que poderão exigir tratamentos
complementares  tanto  médicos  quanto  cirúrgicos  assim como um percentual  de  mortalidade,
sendo avaliado o risco cirúrgico realizado previamente. As complicações da intervenção cirúrgica
podem ser: 

• Hemorragias intraoperatórias sobretudo quando se realiza limpeza axilar, podendo
ser necessária a realização de transfusão per ou pós-operatória. Em casos muito
raros  poderão ocorrer  “lesões maior4es  na veia  axilar”,  tornando-se  necessário
realizar transplantes venosos lu ligadura, à vezes, a cargo de um cirurgião vascular.

•  Hematoma pós-operatório que consiste em acúmulo de sangue no leito cirúrgico,
que às vezes requer drenagem cirúrgica.

•  Seromas pós-operatórios (acúmulo de secreção no local da cirurgia que às vezes
requer drenagem cirúrgica ou através de uma agulha).

• Infecções  pós-operatórias  que  às  vezes requerem drenagem e tratamento  com
antibiótico. 

• Edema de braço é uma complicação pouco frequente. Consiste na formação de
linfedema (acúmulo  de líquido no braço)  por  interrupção da drenagem linfática,
consequente à extirpação dos vasos e linfonodos axilares.

• Contraturas cicatriciais.
•  Limitação da mobilidade do ombro. 
• Pneumotórax (introdução de ar no pulmão). 
•  Necrose de retalho cutâneo.

Se no momento do ato cirúrgico surgir algum imprevisto, a equipe médica poderá
variar a técnica cirúrgica programada. 

*Caso ocorra algumas das complicações, será prestada toda assistência médica
para o paciente, sendo informado dos cuidados e tratamento.

Declara  ainda  o  paciente  e/ou  seu  responsável  legal,  ter  lido  as  informações
contidas no presente termo, a qual entendeu perfeitamente e as aceitou, compromissando-se a
respeitar integralmente as instruções fornecidas pelo (a) médico (a), estando ciente de que sua
não observância poderá acarretar riscos e efeitos colaterais a si (o paciente). 

Declara,  igualmente,  estar  ciente de que o  tratamento  adotado não assegura a
garantia de cura e que a evolução da doença e do tratamento pode 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. 



Assim, tendo lido, entendido e aceito as explicações, através de linguagem clara e
acessível sobre os benefícios, mais comuns riscos e complicações deste procedimento, expressa
seu pleno consentimento para sua realização. 
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Ou Assinatura do 
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Assinatura do Médico 


