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CONSENTIMENTO INFORMADO PARA REALIZAÇÃO DE TENÓLISE DO TUNEL OSTEOFIBROSO 

 
 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 proceder as investigações necessárias ao diagnóstico do seu estado de saúde, bem como a realizar o seguinte 

procedimento: TENOLISE DO TUNEL OSTEOFIBROSO (PRIMEIRO COMPARTIMENTO EXTENSOR), e todos que o incluem, 

inclusive anestesias, transfusões de sangue ou outras condutas médicas que venham ao encontro das necessidades clínicas, 

podendo o referido profissional valer-se do auxílio dos 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. 

 A TENOLISE DO TUNEL OSTEOFIBROSO (PRIMEIRO COMPARTIMENTO EXTENSOR) é uma cirurgia tem o objetivo de 

liberar o primeiro túnel extensor onde passam os tendões dos músculos Abdutor Longo do Polegar e Extensor Curto do Polegar.  

 

Riscos envolvidos no procedimento:  

1. Infecção.  

2. Necrose de pele e músculos.  

3. Síndrome compartimental: pode acontecer antes e depois de ser operado. Este problema deve ser revolvido nas primeiras 6-

8 horas, e caracteriza-se por dor intensa, cianose (rouxidão) dos dedos e amortecimento. O médico deve ser informado 

imediatamente se isso acontecer.  

4. Necessidade de nova cirurgia devido a liberação incompleta do primeiro túnel extensor por existirem túneis extras.  

5. Possibilidade de formação de queloides (cicatriz hipertrófica-grosseira).  

6. Lesão nervosa que pode acometer o ramo sensitivo do nervo radial. Esta ocorre devido à proximidade entre o nervo e a 

incisão para realização do procedimento. O paciente apresenta parestesias (formigamento / adormecimento) do polegar e 

eventualmente dores fortes neste local.  

7. Sangramento / hemorragias por lesões vasculares.  

8. Distrofia simpático – reflexa ou causalgia: quadro onde ocorre dores intensas, alterações tróficas de pele, osteopenia 

regional, sudorese profusa e atrofia muscular e de tecido celular subcutâneo.  

9. Lesões nervosas devido ao garroteamento do membro para operações com o membro exsanguinado. Estas lesões ocorrem 

eventualmente e são temporárias.  

10. Subluxação pós cirúrgica dos tendões do primeiro compartimento extensor.  

Nome completo da paciente: ____________________________________________________________ 

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

Nome completo do médico: _____________________________________CREMEB ________________ 
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Os índices de infecção hospitalar aceitos são estabelecidos, usando-se como parâmetro o NNIS (Nacional Nosocomial 

Infectores Surveillance – Vigilância Nosocomial de Infecção), órgão internacional que estabelece os índices de infecção 

hospitalar aceitos e que são:  

1. Cirurgias limpas – 2% (são aquelas que não apresentam processo infeccioso e inflamatório local e durante a cirurgia, não 

ocorre penetração nos tratos digestivo, respiratório ou urinário);  

2. Cirurgias potencialmente contaminadas – 10% (são aquelas que necessitam drenagem aberta e ocorre penetração nos 

tratos digestivo, respiratório ou urinário);  

3. Cirurgias contaminadas – 20% (são aquelas realizadas em tecidos recentemente traumatizadas e abertos, colonizadas por 

flora bacteriana abundante de difícil ou impossível descontaminação, sem supuração local). Presença de inflamação aguda na 

incisão cirúrgica e grande contaminação a partir do tubo digestivo. Inclui obstrução biliar e urinária.  

4. Cirurgias infectadas – 40% são aquelas realizadas na presença do processo infeccioso (supuração local) e/ou tecido 

necrótico.  

Entendi e concordo voluntariamente o que é necessário eu fazer para que a TENÓLISE DO TUNEL OSTEOFIBROSO, 

tenha o resultado pretendido.  

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

doença e o resultado do tratamento podem 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 providencias necessárias para tentar a solução dos problemas 

surgidos, segundo seu julgamento em meu benefício.  

O(A) médico(a) explicou que em algumas circunstancias os procedimentos podem gerar fatos bastante complicados, 

independente da perícia, prudência ou vontade do médico. Fui informado e compreendi que a prática médica/cirúrgica não é 

uma ciência exata; e não podem ser dadas quaisquer garantias, nem certezas quanto ao tratamento ou cirurgia.  

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 

 

 

Assinatura da Testemunha 

 

 

Assinatura da Testemunha 


