
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: _____________________________ Leito: _____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido para Fetoscopia - 

Passagem de Balão Traqueal Fetal

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, a realização 
de passagem de balão intra-traqueal como forma de melhorar as chances de sobrevida de bebês 
com  hérnia diafragmática congênita.

3. O procedimento consiste na introdução de fetoscópio no abdome materno guiado por 
ultrassonografia, sob anestesia, e acesso pela boca fetal, com a introdução de balão que será 
inflado e deixado na região da traquéia fetal.
Os possíveis riscos associados a este procedimento foram-me esclarecidos e são os seguintes 
RISCOS  FETAIS(1,2,3,4)

• Morte fetal. (2%)
• Sangramento ou perda de liquido amniótico por via vaginal, por descolamento placentário ou 

rotura da bolsa. (30%)
• Se houver rotura da bolsa a internação materna será necessária e pode haver necessidade 

de resolução da gestação e um nascimento prematuro do bebê. 
• Se houver descolamento de placenta durante a cirurgia o parto imediato pode ser necessário. 

(menor que 0.5%)
• Infecção (2%).
• Prematuridade com impossibilidade da retirada do balão (4%)

RISCOS MATERNOS1,2

• Toda cirurgia tem risco de infecção ou sangramento e todos os cuidados serão tomados para 
minimizar estes riscos (0.5%)

4. Estou ciente de 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, sangramento ou perda de líquido amniótico.

5. Estou ciente de que o meu parto pode ser prematuro e que deve ocorrer em uma maternidade 
de alta complexidade, com excelente suporte de UTI neonatal.

6. Os potenciais benefícios da realização deste procedimento são o aumento do volume pulmonar 
e consequente melhora da sobrevida perinatal. 

7. Foi-me explicado também que os tratamentos alternativos à passagem de balão traqueal por 
fetoscopia seriam o seguimento clínico e correção neonatal, com menores riscos 
maternos porém pior sobrevida perinatal.
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8. Não é relatado em literatura a porcentagem de sucesso do procedimento, visto a grande 
quantidade de variáveis envolvidas.

9. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos benefícios e os resultados esperados. 
Também recebi todas as explicações quanto a quaisquer problemas potenciais que possam 
ocorrer durante a recuperação.  

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

11. Esta autorização é dada ao(à) 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.

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(a)

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(a): ________________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________   CRM: ___________________

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

Nome: ___________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________   Identidade N.º: ___________________

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


