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Identificação da parturiente 

Nome da parturiente: ___________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/____   RG: ___________________Telefones:______________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________ 

 

Eu, acima identificada, na condição de parturiente (mulher em trabalho de parto) estando no pleno gozo de 

minhas faculdades mentais, e internada para assistência ao parto, AUTORIZO a Equipe de Ginecologia 

e Obstetrícia do Hospital Maternidade Frei Galvão, representada pelo 

Dr(a)_______________________________________, CRM-SP N° ________________________, a 

realizar o parto normal ou, por indicação médica, o parto cesariano.  

O parto normal é precedido do trabalho de parto, com contrações uterinas regulares e dilatação do colo 

uterino. Estou ciente que entre o início do trabalho de parto e o nascimento, poderá transcorrer em média 

12 a 16 horas. Durante todo este tempo, poderei contar com a presença de um acompanhante de minha 

livre escolha, inclusive no momento do parto. Estou ciente que para avaliar a progressão do trabalho de 

parto e o meu bem-estar e do bebê, a equipe médica e de enfermagem necessitará realizar avaliações 

periódicas, entre elas: ausculta dos batimentos cárdio-fetais, avaliação da dinâmica uterina, avaliação da 

dilatação do colo uterino, além dos sinais vitais da mãe (pressão arterial, pulso, frequência respiratória, dor).  

 

Excluindo situações desfavoráveis, o parto tende a evoluir para o nascimento do bebê via vaginal. Não 

encorajamos o uso rotineiro de ocitocina, mas em casos de trabalho de parto prolongado, seu uso pode ser 

necessário. Também pode ser necessário a realização da amniotomia (rompimento artificial da bolsa das 

águas). 

 

O segundo estágio do trabalho de parto (período expulsivo) pode durar até 2 horas para as primíparas 

(1ª gestação) e cerca de 1 hora para as multíparas (demais gestações). Durante todo este processo, é muito 

importante manter a vigilância do estado materno e fetal. Ocasionalmente, no momento do nascimento, pode 

ser necessário realizar uma episiotomia, ou seja, incisão cirúrgica na vagina e períneo para aumentar o 

espaço para a passagem do feto, principalmente nos casos de sofrimento fetal, fetos prematuros, fetos 

macrossômicos (acima de 4.000g), progressão insuficiente para o parto ou ameaça de laceração de terceiro 

grau (quando atinge o intestino). Situações muito especificas podem requerer auxílio de instrumentos para 

a retirada do bebê, como o fórceps, o que será avisado pelo obstetra.  

 

As complicações que podem decorrer de um parto normal são: lacerações do períneo, que podem, 

raramente, atingir a bexiga, reto, ânus, músculos esfíncteres, podendo levar à incontinência urinária e/ou 

fecal, queda da bexiga ou do reto, prolapso uterino ou alargamento da vagina; sangramento, hematoma, 

inflamação dos pontos ou infecção da epsiotomia; ruptura do útero; inversão uterina; no caso de uso de 

instrumentos, pequenas escoriações na cabeça do bebê ou hematomas; distócia de ombro (dificuldade na 

liberação dos ombros, nos casos de extração difícil do canal de parto), podendo levar a lesões ósseas 

(fratura de clavícula), neurais (lesão de plexo braquial) e à asfixia. 

 

O parto cesariano será realizado por indicação médica. Este procedimento cirúrgico me foi explicado de 

forma clara pelo médico acima identificado, tendo sido orientado quanto aos seus benefícios, riscos, 

complicações potenciais e alternativas possíveis, tendo sido facultado fazer perguntas, que me foram 

respondidas satisfatoriamente. 
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Estou ciente de que foi respeitado o princípio ético da autonomia, do qual resulta que cada pessoa é livre 

de tomar as decisões que achar melhor para si, dentro dos limites, ética e juridicamente aceitáveis, que são 

previstos nos artigos 22 e 24 do Código de Ética Médica e na Resolução 2.144 de 2016 do Conselho Federal 

de Medicina.  

 

Na cirurgia cesariana, estou ciente de que os médicos farão um corte na barriga (parede abdominal) 

chamada de laparotomia para a retirada do bebê. Desta cirurgia resultará em uma cicatriz visível que poderá 

ser transversal ou longitudinal ao meu corpo, dependendo da indicação médica para tal, levando-se em 

conta o risco e a urgência no momento da realização na cirurgia.  

 

Estou ciente de que, para realizar o procedimento acima especificado, será necessário emprego de 

anestesia, cujos métodos, técnicas e fármacos anestésicos serão de indicação exclusiva do médico 

anestesiologista, cujos riscos, benefícios e alternativas de cada procedimento anestésico me serão 

explicados pelo médico anestesiologista. 

 

Fui esclarecida e estou ciente de que, além dos riscos da anestesia, poderão surgir complicações, sejam 

elas derivadas de problemas da própria gestação, como hemorragia, falta de contração do útero, infecções, 

distúrbios da coagulação (sangue não coagular e ocorrer hemorragia), embolia amniótica e 

tromboembolismo; ou derivadas do próprio procedimento, como febre, infecções, seromas, hematomas, 

afecções urinárias, deiscências e/ou eventrações de parede (abrir o corte da cirurgia e o intestino sair através 

da parede do abdome), cicatrização hipertrófica e/ou quelóides (cicatriz grossa), cefaléia, distensão 

abdominal. Como ocorrência rara na cesariana, temos ainda a possibilidade de lesão na bexiga, que 

demandará uso de sonda vesical por período variável de alguns dias e eventual formação de fístulas, que 

consistem em uma abertura entre a bexiga e o útero e que, porventura, irão demandar em tratamento 

cirúrgico posterior para sua correção.  

 

Além disso, fui esclarecida e estou ciente de que, como em todo o procedimento cirúrgico, existe um risco 

excepcional de morte, derivado do próprio procedimento (mais raro) ou da situação vital da paciente que 

gerou a necessidade da cesariana (menos raro), e que, em longo prazo, poderão existir hérnias e/ou 

aderências intra-abdominais. Também fui informada de que a realização de parto cesáreo na ausência de 

trabalho de parto está associado a uma maior ocorrência de desconforto respiratório no recém-nascido 

(recém-nascido ficar com dificuldade para respirar). Estou ciente ainda de que na próxima gestação, haverá 

maior risco de ruptura uterina, acretismo placentário, hemorragia pós-parto como consequência desta 

cirurgia.  

 

Por livre iniciativa AUTORIZO que o parto normal ou o parto cesariano seja realizado da forma como foi 

exposta no presente termo, inclusive quanto aos procedimentos necessários para tentar solucionar as 

situações imprevisíveis e emergenciais, as quais serão conduzidas de acordo com o julgamento técnico do 

médico acima autorizado e equipe, para que sejam alcançados os melhores resultados possíveis, através 

dos recursos conhecidos da medicina disponíveis no hospital.  

 

Guaratinguetá, ________ de _____________ de ___________. 

 

PACIENTE: _________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL: _____________________________________________ 

MÉDICO DA EQUIPE:________________________________________________ 


