TERMO
DE
CONSENTIMENTO
INFORMADO
ESCLARECIDO PARA ANESTESIA E SEDAÇÃO
Nome do Paciente:
Data de Nascimento:

E

Nº da Internação:

?

es
sticos

reduzindo ou eliminando a dor e outras respostas indesejadas.
feito?
sico
aca,
entre outros.
sicas comumente utilizadas no Hospital Sapiranga:
o funciona como um "calmante". Ela diminui a ansiedade e permite que sejam feitos pequenos
modos demais para serem feitos com o paciente totalmente alerta. Ela pode
ser associada a anestesia local para aumentar o seu conforto.
Anestesia Geral: A anestesia geral permite todo tipo de cir
o:

lio para
acorde.
Bloqueios espinhais: Algumas cirur
o sinta,
-

o prolongada ou com analgesia
m podem ser combinadas (Raquianestesia + Peridural,

Peridural + Geral).
ricos:
sicos bem próximos aos nervos do seu ombro e /ou axila, pescoço, região inguinal,
por exemplo, conferindo analgesia e/ou anestesi
o
excelentes também
mais de um dia sem dor.
o de um paciente inspira cui
o de um procedimento quando indicado.
es:
indicada quando ocorre
as, idosos, entre outros.
cios:
procedimento seguro. O an

um
o fim do seu procedimento.

es:
veis de gravidade, cabendo citar:
-

mitos, dor

bito. Anestesia Regional pós anestésica
o nervosa,
dormência residual de um membro, paralisia total ou incompleta que pode ser residual transitória e/ou definitiva,
cnica, podendo ser repetida se o anestesista achar necessário,
bito.
contínua e cuidado individual adequado a cada paciente
no per operatório e se necessário no pós operatório.
sica?:
UTI. Isso pode depender tanto da complexidade da cirurgia
-

individual,

Elaboração: 17/03/2020 Página 1 de 2
Aprovação: 17/03/2020

TERMO
DE
CONSENTIMENTO
INFORMADO
ESCLARECIDO PARA ANESTESIA E SEDAÇÃO

E

estando convencionada uma permanência média de 04h ( quatro horas), podendo ser mais ou menos, dependendo
do paciente e do tipo
o,
ncia, coceira e dor pós operatória.
sentir formigamento e perda de sensibilidade nas pernas, c
produzida. Assim que os efeitos imediatos da anestesia passarem
o com seus familiares. Caso você perceba alguma anormalidade, deve comunicar
imediatamente a equipe de enfermagem que procederá com as providencias técnicas cabíveis e/ou acionará o
médico anestesiologista.
Autorizo o (a) Dr(a). ________________________________________________________ devidamente habilitado e
credenciado pelo Hospital Sapiranga a realizar em minha pessoa ou meu familiar, o seguinte procedimento
anestésico: ( ) Sedação ( ) Anestesia Geral ( )Bloqueio Espinhal ( )Bloqueio Periférico
( )
Acompanhamento Anestésico
es potenciais e alternativas
que me foram explicadas claramente. Tive a oportunidade de fazer perguntas, que me foram respondidas
satisfatoriamente, inclusive no que se refere a possiveis reações alérgicas e até anafilaxia, o que ocorrer mesmo
após a alta hospitalar, comprometendo-me a procurar imediatamente a emergencia do Hospital caso sentir ou
perceber alguma anormalidade.
o existe
veis no hospital em busca do melhor
resultado.
ES, LI, COMPREENDI E CONCORDO COM OS ITENS ACIMA
REFERIDOS.
Autorizo qualquer outro procedimento, exames, tratamento ou cirurgia,
O DE SANGUE E
HEMOCOMPONENTES
es imprevistas ou de risco que possam ocorrer e necessitem de cuidados
diferentes daqueles inicialmente propostos.
Sapiranga, ______ de______________ de 20_____.
Nome completo do
Paciente ou Responsável***:
Assinatura:

CPF:

***Quando o paciente for menor de 18 anos, possuir responsável legal ou não estiver em condições de assinar este
documento.
Médico responsável pela aplicação do termo de consentimento informado:
Assinatura e carimbo do médico:
TERMO DE ACOMPANHANTE DO PACIENTE SUBMETIDO A PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS
Nome do acompanhante:

CPF:

Eu declaro que recebi e entendi as orientações quanto aos cuidados pós-anestesia/sedação e responsabilizo-me por
acompanhar o paciente acima após o procedimento ambulatorial realizado no Hospital Sapiranga.
Sapiranga, ______ de______________ de 20_____.
Assinatura do acompanhante:

Hora:_____:_____
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