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O objetivo deste Consentimento é esclarecer o paciente e/ou seu responsável que certas complicações 

e riscos são inerentes ao procedimento e não por negligência ou erro médico e que ao assinar esse 

Consentimento afirma que foi informado sobre os riscos do tratamento que irá receber e que está de 

acordo com o procedimento proposto. 

 

O Presente Consentimento não significa uma transferência de responsabilidade para si. Significa sim, a 

sua participação explicita na decisão da realização da cirurgia. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO ESPONTÂNEO E 

INFORMADO 

 
O presente Termo visa esclarecê-lo (a), fornecendo informações sobre a cirurgia que será realizada, 

bem como apresentar os riscos envolvidos neste procedimento e resultados. 

 

Por este instrumento particular o (a) paciente ____________________________________________ 

ou seu responsável, Sr.(a)_____________________________________________, declara, para 

todos os fins legais, especialmente do disposto no artigo 39,’VI, da Lei 8.078/90 que dá plena 

autorização ao (à) médico(a) Dr.(a)_________________________________, inscrito(a) no CRM- 

PA sob o nº _______ para proceder as investigações necessárias ao diagnóstico do seu estado de 

saúde, bem como executar o tratamento cirúrgico designado “GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA 

PERCUTÂNEA”, e todos os procedimentos que o incluem, inclusive endoscopia digestiva alta, 

anestesia ou outras condutas médicas que tal procedimento médico possa requerer, podendo o 

referido profissional valer-se do auxílio de outros profissionais de saúde. Declara, outrossim, que o 

referido(a) médico(a), atendendo ao disposto no art. 59º do Código de Ética Médica e no art. 9º da 

Lei 8.078/90 prestou informações detalhadas sobre os procedimentos a serem adotados no 

procedimento sugerido e ora autorizado, especialmente as que se seguem. 

1 - DEFINIÇÃO  

A gastrostomia endoscópica percutânea é um método empregado para fornecimento de dieta enteral 

por tubo colocado no estômago (gastrostomia) por endoscopia através da pele para suporte 

nutricional adequado de pacientes que não conseguem fazer uso adequado de dieta oral ou que 

necessitem fazer uso de dieta por sonda nasoenteral por tempo prolongado e necessidade de uma via 

de aplicação de medicamentos utilizados normalmente por via oral. 

2 – O PROCEDIMENTO 

O procedimento envolve a passagem do aparelho de endoscopia pela boca, com visualização do 

esôfago e estômago e, se necessário, realização de biópsias ou outros procedimentos. Durante o 

procedimento o paciente será submetido a uma sedação através da administração de medicação 

venosa e anestesia da garganta com um spray de xilocaína, visando reduzir ou abolir os reflexos de 

vômitos. Concomitantemente com a endoscopia digestiva alta, será realizada uma pequena incisão na 

parede abdome, após anestesia local, e realizada a punção do estômago seguida da passagem do fio 

guia por dentro da agulha de punção. A ponta do fio guia será retirada pela boca do paciente com o 

auxílio da endoscopia. A sonda de gastrostomia será presa a ponta do fio guia, que em seguida é 

tracionado através da pele até que a ponta da sonda seja exteriorizada na pele e seu dispositivo 

interno seja fixado a parede do estômago. Após a fixação uma nova avaliação endoscópica é realizada 

para confirmar a posição da sonda dentro do estômago.  

2 - COMPLICAÇÕES 1. Embora em menos de 1% dos casos, podem ocorrer complicações 

decorrentes da aplicação da sedação (dor ou inflamação no local da injeção). Ainda mais raros podem 

ocorrer reação à medicação e problemas cardiorrespiratórios durante o procedimento. 2. Embora 
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raro, pode ocorrer trauma na garganta e no esôfago durante a passagem da sonda para o estômago. 3. 

Obstrução da sonda.  4. Migração da sonda para a parede do estômago ou o intestino.  5. 

Extravasamento de suco gástrico e/ou dieta pelo orifício cutâneo da gastrostomia com irritação da 

pele.  6. Infecção do orifício cutâneo com drenagem de secreção purulenta.  7. Formação de 

granuloma (carne “esponjosa”) na pele em volta da sonda. 8. Perfuração de outras vísceras e 

sangramento podem ocorrer excepcionalmente, e necessitarem de outros tipos de cirurgia. 8. O 

procedimento pode não ser executado, se durante a sua realização o cirurgião não conseguir 

identificar com segurança o local da gastrostomia. A equipe médica me explicou que embora o 

procedimento seja de baixo risco, podem ocorrer complicações incomuns, podendo ser preciso 

cirurgia de urgência, e resultar em risco de morte. 

3 – PREPARO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME  

Jejum absoluto de 8 horas antes da realização do exame (significa que o Sr(a) não pode ingerir 

nenhum tipo de alimento ou liquido - água, chá, café, etc.) , pois o estômago deverá estar vazio, caso 

contrário haverá risco de broncoaspiração, ou seja, passagem de suco gástrico para o pulmão, que 

poderá resultar em pneumonia. Medicamentos anticoagulantes deverão ser suspensos antes do 

procedimento e os níveis de coagulação corrigidos a valores aceitáveis para a realização do 

procedimento a critério do médico assistente. O exame será realizado sob sedação ou anestesia sob 

supervisão de um anestesista, para evitar dor e desconforto por parte do paciente.   

4 – APÓS REALIZAÇÃO DO EXAME  

Jejum de 3 horas com a sonda aberta. Caso não apresente dor, distensão abdominal ou saída de 

líquido ao redor da sonda poderá iniciar a dieta normalmente. Caso haja extravasamento de suco 

gástrico, secreções ou acúmulo de resíduos no orifício da gastrostomia, comunique a equipe de 

enfermagem. A tração acidental ou intencional da sonda por parte do paciente deve ser evitada, pois 

pode levar ao extravasamento de secreção gástrica e/ou dieta para a cavidade abdominal, peritonite e 

necessidade de cirurgia.   

O paciente ou seu responsável, declara ainda, ter lido as informações contidas no presente 

instrumento, as quais entendeu perfeitamente e aceitou, compromissando-se respeitar integralmente as 

instruções fornecidas pelo(a) médico(a), estando ciente de que sua não observância poderá acarretar 

riscos e efeitos colaterais a si (ou ao paciente). Declara, igualmente, estar ciente de que o tratamento 

adotado não assegura a garantia de cura, e que a evolução da doença e do tratamento podem obrigar 

o(a) médico(a) a modificar as condutas inicialmente propostas, sendo que, neste caso, fica o(a) 

mesmo(a) autorizado(a), desde já, a tomar providências necessárias para tentar a solução dos 

problemas surgidos, segundo seu julgamento.  Finalmente, declara ter sido informado a respeito de 

métodos terapêuticos alternativos e possibilidade de recusar este procedimento, estando atendido(a) 

em suas dúvidas e questões, através de linguagem clara e acessível. Assim, tendo lido, entendido e 

aceito as explicações sobre os mais comuns RISCOS E COMPLICAÇÕES deste procedimento, 

expressa seu pleno consentimento para sua realização.   

Belém (Pará) __________ de_______________ de ______.   

  

____________________________________ ___________________________________               

Assinatura do (a) paciente                                                Assinatura do (a) resp. pelo (a) paciente  

RG no ______________________________                   RG nº ______________________________  

Nome_______________________________                  Nome _____________________________  

  

  

___________________________________  

Assinatura do (a) médico(a)  

CRM:______________________________  

Nome______________________________ 


