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Por este instrumento particular, eu __________________________________________, RG _____________, 

CPF___________________ ou meu responsável, Sr(a). _________________________________________, 

RG_____________________________   declaro    que    dou     plena autorização    ao    médico      assistente,  

Dr (a).____________________________________________________________, inscrito(a) no CRM-ES sob o 

nº______________ para executar o procedimento designado HISTERECTOMIA e todos os procedimentos que o 

incluem, inclusive anestesias, transfusões de sangue ou outras condutas médicas que tal tratamento médico possa 

requerer, podendo o referido profissional valer-se do auxílio de outros profissionais de saúde.  

Declaro, outrossim, que o referido médico, atendendo ao disposto nos artigo 59 do Código de Ética Médica e nos 
artigos 9 e 39 da Lei 8.078/90 me apresentou métodos terapêuticos alternativos e optamos pelo tratamento 
médico-cirúrgico supra-citado. 

Declaro ter entendido que HISTERECTOMIA consiste na retirada do útero com ou sem o colo, o que supõe a 
impossibilidade de ter filhos e a ausência de menstruação. Pode ter associada a retirada dos ovários e das 
trompas, podendo ser realizada por via abdominal (pela barriga), transvaginal (pela vagina) e videolaparoscópica.  

Declaro ainda, estar ciente que consistem RISCOS e COMPLICAÇÕES inerentes ao referido ato: infecções, 
associadas ou não a febre; sangramentos com a possível necessidade de transfusão sanguínea (durante ou após 
a cirurgia); acúmulo de sangue no local da cirurgia (hematoma) no pós operatório, devendo ser feita uma drenagem 
cirúrgica; lesões de bexiga, uretra ou ureteres e lesões intestinais, sendo necessário cirurgião especializado; 
fístulas; abertura dos pontos da ferida com perda dos pontos dados, sendo necessário, eventualmente, nova 
anestesia para refazimento dos pontos que abriram; trombose das veias dos membros inferiores e embolia 
pulmonar; dores devido à posição cirúrgica; quelóide (cicatriz espessa e dolorida) e retração cicatricial; vagina curta 
com dificuldade para ter relação sexual. Fui informada que a longo prazo pode ocorrer prolapso (exposição) da 
cúpula vaginal ou hérnias na parede da barriga assim como doenças dos ovários restantes quando eles são 
preservados. 

Declaro que estou ciente que consistem em opções terapêuticas a miomectomia (retirada de mioma) para miomas, 
tratamento hormonal para hemorragias ou endometriose, pesário para prolapso mas optei pela HISTERECTOMIA. 

Confirmo que recebi explicações, li e compreendi os termos médicos e que me foi dada à oportunidade de fazer 
perguntas e esclarecer todas as minhas dúvidas, ficando claro para mim quais são os propósitos do procedimento 
o qual estarei submetida, seus desconfortos e riscos de eventuais efeitos indesejáveis decorrentes.  

Entendi o que é necessário eu fazer para que a cirurgia proposta e acima citada tenha o resultado pretendido. 
Declaro, igualmente, estar ciente que o tratamento adotado não assegura a garantia de cura e que a evolução da 
doença e o resultado do tratamento podem obrigar o médico a modificar as condutas.  

Autorizo a realização de qualquer outro procedimento emergencial, seja exame, tratamento e/ou cirurgia, incluindo 
transfusão de sangue e hemoderivados, em situações imprevistas que possam ocorrer e que justifiquem cuidados 
diferentes daqueles inicialmente propostos, bem como, seja encaminhado para exames complementares, qualquer 
órgão ou tecido removido cirurgicamente, desde que necessário para o esclarecimento diagnóstico ou tratamento.  

Confirmo que concordo com os itens acima referidos e que me foi dada a oportunidade de expressão sobre os 
pontos com os quais não concordasse.  

 

Cachoeiro de Itapemirim,                          de                                           de                  . 

   

Assinatura da Paciente ou Responsável Legal   

   

Assinatura Testemunha 
 

 Assinatura Testemunha 

Nome:    Nome:   

CPF:    CPF:   

RG:    RG:   
 


