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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 "URETERORRENOLITOTRIPSIA  RÍGIDA  +
DILATAÇÃO ENDOSCÓPICA + COLOCAÇÃO URETROSCÓPICA DE CATETER DUPLO J" 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)  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 o que se segue. 

DEFINIÇÃO: 
Remoção de cálculo ureteral através de cirurgia ENDOSCÓPICA. 

COMPLICAÇÕES: 
• Dor no local da cirurgia requerendo o uso de medicamentos analgésicos potentes.
• Necessidade  de  deixar  um  cateter  ureteral  interno  (duplo  J)  que  será  retirado

posteriormente por endoscopia; 
• Não  há  garantia  da  retirada  total  do(s)  cálculo(s),  necessitando  de  tratamento

posterior; 
• Possibilidade de estreitamento do ureter como sequela da cirurgia; 



• Possibilidade de hematúria (sangue na urina) nos primeiros dias de pós-operatório 
• Possibilidade de perda da função renal como sequela da cirurgia; 
• Possibilidade de conversão para cirurgia aberta em raras vezes; 
• Possibilidade de saída de urina pela ferida operatória por algum tempo (fístula); 
• Possibilidade de formação de hérnia ou flacidez no local da cirurgia; 
• Possibilidade de infecção na incisão cirúrgica, requerendo tratamento; 
• Possibilidade de sensação de dormência em torno da região operada; 
• Possibilidade  de  cicatrizes  com  formação  de  queloides  (cicatriz  hipertrófica

grosseira). 

           * 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. 

Local e Data 

Assinatura do Paciente 

Ou Assinatura do Responsável

Assinatura do Médico 


