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PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER REALIZADO: _____________________________________________________ 
 
 

Conhecimentos necessários: Em todo procedimento anestésico/cirúrgico há o risco de complicações. Este 
risco depende principalmente da sua condição de saúde, em especial da condição do seu coração, 
pulmões, rins, fígado, cérebro e vias aéreas. Outro fator de risco importante é o procedimento em si. As 
complicações mais comuns são de pouca gravidade, como dores, náuseas, vômitos, lesões dentárias e 
alterações de sensibilidade devido à posição. O risco varia muito de acordo com o caso, de 0,0005% 
(1:200.000) para qualquer complicação até mais de 80% para pacientes internados em estado muito 
grave precisando de cirurgia de grande porte de emergência. Devido à complexidade humana além das 
variáveis cirúrgicas envolvidas é muito difícil prever o risco para um paciente individual.  
Os Anestesiologistas Associados garantem que haverá um profissional de excelente formação acadêmica 
e técnica zelando pela sua recuperação com qualidade e segurança durante todo o procedimento 
cirúrgico e enquanto estiver em recuperação pós anestésica, até a alta para o seu leito de internação. 
Garantimos também que este profissional irá fazer tudo que estiver ao seu alcance para minimizar os 
possíveis riscos de complicações.  
  
 
Eu ____________________________________________ confirmo que recebi, li e compreendi os itens 
acima referidos, aceito realizar o procedimento anestésico por um membro dos Anestesiologistas 
Associados, de livre e espontânea vontade, estando satisfeito (a) com as informações que me foram 
passadas e ciente de que é impossível garantir a ausência de complicações, mas a minha vontade ou 
necessidade suplantam os riscos.  
 
Qualquer dúvida adicional ou esclarecimento estamos a sua total disposição, por telefone 48-32228690 
ou e-mail adm@anestesiologistas.com.br 
 
 
______________________________     _____________________________ 

      Paciente                            Responsável 
 

CPF: __________________________     CPF: _________________________ 
 
 

Deve ser preenchido pelo anestesiologista 

Expliquei todo o procedimento anestésico/sedativo ao paciente acima identificado, ou ao seu 

responsável, sobre os benefícios, riscos e alternativas, tendo respondido às perguntas formuladas pelos 

mesmos. De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou responsável, está em condições de 

compreender o que lhes foi informado. 

Nome do médico______________________________________ CRM: _________ 


