
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: _____________________________ Leito: _____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para 

Cirurgias de Coluna

1. Após exame clínico e complementar (exames), fui informado (a) pela equipe médica sobre as 
seguintes hipóteses diagnósticas relacionadas ao meu quadro atual: _____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Serei submetido (a) ao procedimento cirúrgico descrito abaixo e me foi explicada a proposta 
do tratamento escolhido: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Descompressão de Coluna
A descompressão da coluna vertebral é o tratamento cirúrgico que tem o objetivo de aliviar os 
sintomas de compressão de raízes nervosas e/ou da compressão da medula espinhal quando 
há falha do tratamento conservador ou na presença de déficit neurológico progressivo. Pode ser 
realizada desde a remoção de fragmento de disco, manipulação cirúrgica parcial das estruturas 
osteoarticulares da coluna vertebral e até ressecção completa de corpo vertebral (corpectomia). 
A abordagem pode ser realizada por via anterior (região frontal do pescoço ou no abdome) ou 
posterior (região das costas) conforme presença de fatores anatômicos, doenças concomitantes, 
idade e grau de degeneração das estruturas da coluna vertebral. 

Artrodese de Coluna
A artrodese (fusão entre ossos) tem o objetivo de tratar instabilidade articular através de substitutos 
de disco, preenchimento do espaço discal com autoenxerto (oriundo de osso do próprio paciente), 
aloenxerto (proveniente de banco de tecidos), gaiola de polieteretercetona ou de titânio, podendo 
ser necessário uso de parafusos de travamento, placas ou âncoras de bloqueio. 

3. Foram-me explicados outros tratamentos alternativos mais comumente utilizados: 
a) Tratamento não farmacológico: atividade física, fisioterapia, órteses (cintas e coletes); 
b) Tratamento farmacológico (medicamentos) oral, tópico, injetável; 
c) Procedimentos intervencionistas (infiltrações facetária, foraminal, epidural).

4. Fui informado pelo médico acerca dos possíveis benefícios da realização do procedimento dos 
quais: melhora da dor, controle de déficit neurológico, correção da deformidade. 

5. Fui informado pelo médico acerca das possíveis consequências da não realização deste 
procedimento e/ou tratamento das quais: aparecimento e/ou progressão do déficit neurológico e/ou 
mielopatia, progressão da deformidade da coluna vertebral, aumento do grau de escorregamento 
vertebral, ausência de melhora dos sintomas e possível aparecimento de características de dor 
crônica, possibilidade de irreversibilidade do quadro atual, aparecimento de novos 
sintomas relacionados ao diagnóstico atual. *TE*

TE



6. Estou ciente de que o procedimento tem os seguintes riscos potenciais: 
a) Lesões de pele por atrito na movimentação do paciente
b) Dor lombar pós operatória¹
c) Falha dos implantes
d) Reações alérgicas as medicações utilizadas;
e) Hematoma epidural;
f) Lesões neurológicas (0% a 2%)2;
g) Lesão oftalmológica (0% a 0,1%)3.
h) Recidiva dos sintomas e reoperação (5% a 23%4-7; a incidência no Hospital Israelita Albert 
Einstein foi de 4,6%);
i) Fístula liquoricas: extravasamento do líquido cefalorraquidiano ( 3,5% a 15,9%8,9; a incidência 
no Hospital Israelita Albert Einstein foi de 2,1%);
j) Tromboembolismo Venoso Periférico e Pulmonar: causada pela coagulação do sangue no 
interior das veias (1%)10;
k) Infecção (1,9% a 13,8%11; a incidência no Hospital Israelita Albert Einstein foi de 1%). 
l) Complicações graves são raras, mas podem levar a hospitalização prolongada, necessidade 
de repetição da cirurgia ou raramente levar a óbito. Mundialmente as taxas de óbito ficam em 
torno de (0,2% a 2%)4 para cirurgias da coluna vertebral, no entanto, mantemos nosso índice 
em 0%, em quatro anos de avaliação. 

7. Estou ciente que processo de reabilitação pós-operatório é importante para um bom resultado 
e consiste em um período variável definido pelo meu médico com base nas características do 
meu diagnóstico e na cirurgia realizada. O programa de reabilitação envolve autocuidados na vida 
diária incluindo os cuidados posturais e programa de exercícios orientados ou supervisionados, 
em seus respectivos momentos do plano terapêutico, por fisioterapeuta e/ou profissional de 
educação física. 

8. Autorizo qualquer outro procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia, incluindo transfusão 
de sangue e hemocomponentes, em situações imprevistas que possam ocorrer e necessitem de 
cuidados diferentes daqueles inicialmente propostos. 

9. Autorizo que qualquer órgão ou tecido removido cirurgicamente seja encaminhado para exames 
complementares, desde que necessário para o esclarecimento diagnóstico ou tratamento. 

10. Esta autorização é dada ao (à) ________________________________________________
médico (a) _______________________________________________________________ bem 
como ao(s) seu(s) e/ou outro(s) profissional(is) por ele selecionado(s) a intervir no procedimento 
proposto e, de acordo com o seu julgamento profissional, quanto à necessidade de coparticipação.



Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com os itens acima referidos e que, apesar 
de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas as dúvidas 
e estando plenamente satisfeito (a) com as informações recebidas, RESERVO-ME o direito de revogar 
este consentimento até que o procedimento, objeto deste documento, seja iniciado.

Deve ser preenchido pelo médico

Expliquei todo o procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia a que o paciente acima referido está 
sujeito, ao próprio paciente e/ou 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 seu responsável, está em condições de compreender o que lhes foi informado.

Nome do médico: ___________________________________________________________________

Assinatura: _____________________________________________   CRM: ______________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____
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 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): ______________________________________

Nome: ___________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________   Identidade N.º: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____


