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CONSENTIMENTO INFORMADO PARA REALIZAÇÃO DE HISTERECTOMIA 

 
 O (A) paciente ___________________________________________________________, ou seu responsável 

________________________________________________________________, declara, para todos os fins legais, 

especialmente do disposto no artigo 39, VI, da Lei, 8.078/90 que dá plena autorização ao (à) médico (a) assistente, 

o Dr.(a)____________________________________________, inscrito no CRM/BA sob o n.º________ 

credenciado pelo Hospital Aeroporto, para executar o procedimento designado HISTERECTOMIA e todos os 

procedimentos que o incluem, inclusive anestesias, transfusões de sangue 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 ao disposto nos artigos 31 e 34 do Código 

de Ética Médica e no artigo 9º da Lei 8.078/90 (abaixo transcritos) e após a apresentação de métodos alternativos, 

sugeriu o tratamento médico cirúrgico antes apontado, apresentando informações detalhadas sobre o diagnóstico e 

sobre os procedimentos a serem adotados no tratamento proposto para ser autorizado. 

Declaro ter entendido que HISTERECTOMIA consiste na retirada do útero com ou sem o colo, o que supõe 

a impossibilidade de ter filhos e a ausência de menstruação. Pode ter associada a retirada dos ovários e das 

trompas, podendo ser realizada por via abdominal (pela barriga), transvaginal (pela vagina) e videolaparoscópica. 

Declaro ainda, estar ciente que consistem RISCOS e COMPLICAÇÕES inerentes ao referido ato: 

infecções, associadas ou não a febre; sangramentos com a possível necessidade de transfusão sanguínea 

(durante ou após a cirurgia); acúmulo de sangue no local da cirurgia (hematoma) no pós operatório, devendo ser 

feita uma drenagem cirúrgica; lesões de bexiga, uretra ou ureteres e lesões intestinais, sendo necessário cirurgião 

especializado; fístulas; abertura dos pontos da ferida com perda dos pontos dados, sendo necessário, 

eventualmente, nova anestesia para refazimento dos pontos que abriram; trombose das veias dos membros 

inferiores e embolia pulmonar; dores devido à posição cirúrgica; quelóide (cicatriz espessa e dolorida) e retração 

cicatricial; vagina curta com dificuldade para ter relação sexual. Fui informada que a longo prazo pode ocorrer 

prolapso (exposição) da cúpula vaginal ou hérnias na parede da barriga assim como doenças dos ovários restantes 

quando eles são preservados. 

Declaro que estou ciente que consistem em opções terapêuticas a miomectomia (retirada de mioma) para 

miomas, tratamento hormonal para hemorragias ou endometriose, pesário para prolapso mas optei pela 

HISTERECTOMIA. 

Nome completo da paciente: ____________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/______  REG: ______________________________________________ 

Nome completo do médico: _____________________________________CREMEB ________________ 
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Confirmo que recebi explicações, li e compreendi os termos médicos e que me foi dada à oportunidade de 

fazer perguntas e esclarecer todas as minhas dúvidas, ficando claro para mim quais são os propósitos do 

procedimento o qual estarei submetida, seus desconfortos e riscos de eventuais efeitos indesejáveis decorrentes. 

Entendi o que é necessário eu fazer para que a cirurgia proposta e acima citada tenha o resultado pretendido. 

Declaro, igualmente, estar ciente que o tratamento adotado não assegura a garantia de cura e que a 

evolução da doença e o resultado do tratamento podem obrigar o médico a modificar as condutas. 

Autorizo a realização de qualquer outro procedimento emergencial, seja exame, tratamento e/ou cirurgia, 

incluindo transfusão de sangue e hemoderivados, em situações imprevistas que possam ocorrer e que justifiquem 

cuidados diferentes daqueles inicialmente propostos, bem como, seja encaminhado para exames complementares, 

qualquer órgão ou tecido removido cirurgicamente, desde que necessário para o esclarecimento diagnóstico ou 

tratamento. 

Confirmo que concordo com os itens acima referidos e que me foi dada a oportunidade de expressão sobre 

os pontos com os quais não concordasse. 

Declaro que nada omiti em relação a minha saúde e que esta declaração passe a fazer parte da minha 

ficha clínica ou fique na guarda pessoal do (a) meu médico (a), ficando autorizado a utilizá-la em qualquer época, 

no amparo e na defesa de seus direitos, sem que tal utilização implique em qualquer tipo de ofensa. Fica 

autorizado ao acesso a minha ficha clínica, que por ventura exista em outro estabelecimento hospitalar, clínica ou 

consultório inclusive, a solicitar, segunda vias de exames laboratoriais, cardiológicos, RX e demais por ventura 

existentes.  

Assim, tendo conhecimento, autorizo a realização do mesmo, expressando que as informações foram 

prestadas de viva voz pelo (a) médico (a), tendo sido perfeitamente entendidas e aceitas.  

Ainda, fica instituído que, caso o procedimento não seja realizado dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados a partir do dia imediatamente posterior àquele da assinatura, o presente termo perderá sua validade, sendo 

necessária a elaboração de novo documento.  

Fica também estabelecido que diante o procedimento, o paciente e/ou representante legal pode revogar este 

consentimento a qualquer momento de maneira formal.  

 

Para que produza os efeitos legais assino o presente termo, recebendo cópia. 

 

Lauro de Freitas, ______de _______________de ___________________ 

 

 

 

 

 

Assinatura da Paciente 

 

 

Assinatura e carimbo com CRM Médico 
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