
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para Correção Endovascular de 
Aneurisma de Aorta Abdominal Infrarrenal

1. Fui informado(a) pela equipe médica de que as avaliações e os exames realizados revelaram a(s) seguinte(s) alteração(ões), diagnósticos 
e/ou hipótese(s) diagnósticas: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

2. A equipe médica explicou-me a proposta do procedimento a que serei submetido e autorizo a correção endovascular de aneurisma como 
forma de tratamento do aneurisma de aorta abdominal infrarrenal. 

3. Recebi a informação a respeito do seguinte procedimento: 
CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL INFRARRENAL: O procedimento planejado foi a mim explicado 
pelo meu médico. Como consequência desta operação, no segmento da aorta abdominal infrarrenal dilatado é inserida por uma prótese 
sintética para evitar que ele se rompa e gere um sangramento incontrolável, podendo causar morte. O procedimento inicialmente será realizado 
pelo método endovascular (pela virilha) com possibilidade de conversão para método aberto convencional (corte no abdome). 

4. Os potenciais benefícios desse procedimento são: ser minimamente invasivo, possibilitar rápida recuperação das atividades habituais e 
menor tempo de internação hospitalar. Como método alternativo ao procedimento de correção endovascular de aneurisma de aorta abdominal 
infrarrenal, temos a opção cirúrgica aberta convencional. A consequência da não realização da correção de aneurisma de aorta abdominal é 
principalmente o risco de ruptura da artéria doente.

5. Estou ciente que a dor pode ocorrer após o procedimento realizado e que as medidas para seu controle estarão disponíveis sempre que 
necessário. Compreendi a importância de comunicar à equipe assistencial a ocorrência de dor.

6. Os possíveis riscos associados a este procedimento foram-me esclarecidos e são os seguintes:
Riscos gerais:(1-2)

• A infecção pode ocorrer, requerendo antibióticos e tratamento adicional.
• Sangramento pode ocorrer e pode exigir um retorno à sala de cirurgia e/ou transfusão de sangue em até 6.6% dos pacientes. O sangramento 

é mais comum se você estiver usando drogas anticoagulantes como Varfarina ou antiagregantes como Aspirina, Clopidogrel (Plavix) ou 
Dipiridamol.

• Pequenas áreas do Pulmão podem entrar em colapso, aumentando o risco de infecção pulmonar em até 3.5% dos pacientes. Isso pode 
gerar a necessidade de antibióticos e fisioterapia.

• Risco aumentado, em pessoas obesas, de: infecção da ferida, infecção pulmonar, complicações cardíacas e pulmonares além de trombose.
• Um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral podem ocorrer devido à sobrecarga sobre o coração em até 2.5% dos pacientes. Os 

exames pré-operatórios e a avaliação com a equipe de Cardiologia (se realizados) foram realizados com objetivo de diminuir a chance 
deste tipo de evento acontecer, mas não podem excluir totalmente a possibilidade de um infarto agudo do miocárdio (ataque cardíaco) ou 
um derrame.

• Pode ocorrer a formação de coágulo de sangue nas veias das pernas (Trombose Venosa Profunda) levando a dor e inchaço. Em alguns 
desses casos, parte do coágulo pode quebrar e ir para os pulmões (embolia pulmonar). Essas complicações ocorrem em até 0.5% dos 
pacientes. 

• A morte como resultado deste procedimento é possível e ocorre em até 1% dos pacientes.(1-2)

Riscos específicos:(3-4)

• Mesmo realizando uma operação tecnicamente perfeita, pode ocorrer vazamento entre a prótese implantada e as artérias, mantendo a 
pressão e, por conseguinte, mantendo o risco de rotura do aneurisma. Essa complicação se chama endofuga ou endoleak e ocorre em 
aproximadamente 30% dos casos. Mais da metade dos casos resolvem espontaneamente sem necessitar intervenções adicionais. Do 
contrário, esta situação pode gerar a necessidade de uma ou mais cirurgias adicionais. Por esse motivo, é necessário fazer os exames 
pós-operatórios de seguimento.

• Pode ocorrer um sangramento inesperado no abdome. Esta situação gera a necessidade de reposição de fluidos ou procedimentos 
cirúrgicos adicionais. Se o sangramento for incontrolável pode resultar em morte.

• Lesão renal decorrente de diminuição de fluxo para os rins ou pelo uso do contraste durante a cirurgia. Nesta situação os rins podem falhar 
havendo a necessidade de diálise temporária ou definitiva.

• Diminuição de fluxo para o intestino, o que pode gerar peritonite, infecção dentro do abdome e/ou a necessidade de se retirar parte das 
alças intestinais. Isso ocorre em menos de 1% dos pacientes. O intestino pode ficar paralisado ou obstruído após a cirurgia e isto ode 
gerar distensão abdominal e vômito, sendo necessária a utilização de sondas ou cirurgias intestinais. Complicações intestinais pode gerar 
vazamento de conteúdo intestinal levando a uma eventual necessidade de colostomia (incisão na pele por onde o intestino é exteriorizado 
– e por onde as fezes saem). Pode ser possível reverter essa cirurgia (ou seja, voltar a evacuar pelo ânus) ou não.

• Pode haver falha na função pulmonar levando a insuficiência respiratória, com necessidade de respiração artificial 
(ventilação assistida) com eventual necessidade de traqueostomia.

• Infecção com produção de coleções purulentas na cavidade abdominal podem gerar a necessidade de drenagem *TE*TE



cirúrgica. Se a prótese ficar infectada, pode ser necessária sua remoção. Havendo esta necessidade, pode haver perda das pernas ou 
morte em 1 a cada 3 pacientes.

• A cicatrização de pele pode ser anormal ficando espessada, dolorosa e vermelha (cicatriz hipertrófica, ou queloide).
• Pode haver diminuição de fluxo de sangue para a medula espinhal que pode causar para plegia (paralisia do peito para baixo). Isso pode 

ser temporário ou permanente. Se permanente, causará incapacidade permanente em 1 em 150 casos.(3)

• Pode ocorrer oclusão total ou parcial do enxerto. Isso pode causar perda de um ou dos dois membros inferiores, além de falta de sangue 
em órgãos abdominais (tais como intestino, rins).

• A artéria na região da virilha pode ser lesada durante o procedimento em até 6% dos pacientes, causando necessidade de novos 
procedimentos cirúrgicos no local, com risco de perda de um ou ambos os membros inferiores.

• Pode ocorrer embolização de pedaços dos coágulos de aneurisma para os membros inferiores durante a cirurgia, o que pode ocasionar o 
risco de perda de um ou ambos os membros inferiores e necessidade de procedimentos cirúrgicos adicionais.

• Bloqueio do fluxo sanguíneo para a nádega: dependendo da extensão desse bloqueio, pode haver dor na caminhada ou mesmo gangrena 
de tecido da pelve.

• Caso ocorra conversão para procedimento aberto pode ocorrer fraqueza da parede abdominal após a cirurgia, havendo o surgimento de 
uma hérnia incisional. Pode ser necessário tratamento cirúrgico desta hérnia.

• Impotência com ejaculação retrógrada pode ocorrer, segundo a literatura médica, em até 6% dos homens.(4)

• Incapacidade de urinar, que pode gerar a necessidade de sonda vesical (colocada na bexiga) para drenar a urina.

7. Complicações graves são muito raras, mas podem levar a hospitalização prolongada, necessidade de repetição da cirurgia ou muito 
raramente levar a óbito. Mundialmente as taxas de óbito em 30 dias ficam em torno de 1,4% para cirurgias endovasculares eletivas (isto é, 
programadas).(5)

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) meu médico(a), bem como ao(s) seu(s) assistente(s) e/ou outro(s) profissional(is) por ele selecionado(s) a 
intervir no(s) procedimento(s) e de acordo com o seu julgamento profissional, quanto à necessidade de coparticipação.

11. Tive a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas relativas ao procedimento e/ou tratamento, após ter lido e compreendido todas 
as informações deste documento antes de sua assinatura.

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.
 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): ___________________________________________

Nome: _______________________________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________   Identidade N.º: ___________________

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

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: _______________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________________________   CRM: _________________

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