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Eu,____________________________________________________(nome), data de 

nascimento _____/_____/____________, portador (a) da carteira de identidade nº 

_____________________, declaro para todos os fins de direito que:  

Na qualidade de paciente/responsável (grau de parentesco_____________________), dou 

plena autorização ao médico assistente, abaixo qualificado(a), para proceder às investigações 

necessárias ao diagnóstico do estado de saúde, bem como executar tratamento cirúrgico 

designado amputação de ____________________________________ ao nível que for 

necessário à preservação da saúde do(a) paciente. 

Declaro estar devidamente cientificado dos limites em que a amputação ocorrerá, bem como, 

dos riscos que tal procedimento poderá ocasionar, inclusive no que diz respeito a possibilidade 

do procedimento não surtir os efeitos esperados pelos médicos, ou ainda, os riscos inerentes ao 

próprio procedimento cirúrgico, é de livre consentimento e autorização que a equipe médica 

assuma com as medidas cabíveis para sobrevida do paciente. 

Recebi todas as explicações necessárias quanto aos benefícios, aos tratamentos alternativos e 

a possibilidades de ter os resultados esperados. Também recebi todas as explicações quanto a 

quaisquer problemas potenciais que possam ocorrer durante a recuperação e aos riscos que 

existem em não realizar o procedimento. Fui informado que as complicações associadas às 

amputações, em geral, decorrem do acometimento pela própria doença que motivou a 

amputação em outros sítios vasculares.  

Fui devidamente esclarecido(a) acerca das possibilidades de destinação do membro (s) 

amputado (s), tive oportunidade de fazer perguntas, recebi explicações suficientes, me foi 

concedida a oportunidade de anular, questionar ou alterar algum item, parágrafo, ou palavras 

que não concordasse, inclusive quanto à possibilidade de revogação. Sendo assim, decido: 

Efetuar a retirada do(s) membro(s) no prazo de 24 horas, contados da assinatura do 

presente, assumindo integral responsabilidade pelo sepultamento em cemitério 

licenciado. Igualmente, estou ciente que ultrapassado o prazo estipulado para retirada, 

fica desde já, esta instituição de saúde autorizada a proceder a destinação do(s) 

membro(s) amputados conforme RDC ANVISA 222/18 e Resolução CONAMA 358/05. 

 

Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com os itens acima referidos. 

 

 

Guaratinguetá, _____ de ___________ de 20___ 

 

Assinatura Paciente:_________________________________ 

Assinatura responsável legal:___________________________ 

Médico da equipe:____________________________________ 

Paciente Responsável 


