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Termo	   de	   Consentimento	   Informado	   e	   Esclarecido	   para	  

Cirurgia	  em	  casos	  de	  Transfusão	  Feto-‐Feto	  

Eu, _______________________________________________, 

declaro que desejo realizar o procedimento chamado “Ablação de Vasos 

Placentários com Laser por via Endoscópica em Gestação Gemelar 

Monocoriônica Diamniótica com Transfusão Feto-Fetal Grave”, com objetivo 

interromper a comunicação entre a circulação sanguínea dos dois bebês. A 

cirurgia foi indicada em função da presença de Síndrome da Transfusão 

Feto-Feto (STFF) Estadio _____________ de Quintero. 

Estou ciente de que: 
1. Em geral, quando os casos de STFF são acompanhados de forma 

expectante (sem cirurgia), a taxa de óbito de pelo menos um gêmeo é 
de cerca de 70%, com danos neurológicos no sobrevivente, 
decorrentes de fenômenos hipóxico-isquêmicos da ordem de 25%. 
Nos casos graves ocorre óbito de pelo menos um dos gêmeos em 
95% dos casos, sendo a incidência de danos neurológicos no 
sobrevivente de 50 a 100%. 

2. Trata-se de um procedimento invasivo, havendo risco de perda desta 
gestação. 

3. As principais complicações descritas para este procedimento são: (1) 
óbito de um ou dos dois fetos; (2) trabalho de parto prematuro, (3) 
rotura prematura de membranas, (4) descolamento prematuro de 
placenta e (5) infecção. 

4. Após o tratamento com laser a taxa de sobrevida de um feto é de 
cerca de 70 a 80% e de ambos os fetos de cerca de um terço das 
vezes. Após a cirurgia com laser, caso ocorra o óbito de um dos fetos 
existe uma chance maior de sobrevida no segundo feto e um menor 
risco de sequelas neurológicas no sobrevivente. 

5. O risco de complicações maternas é praticamente zero, porém existem 
relatos na literatura de infecções e hemorragias provocadas pelo 
procedimento. 

6. Em qualquer momento, por dificuldades técnicas (posição do feto ou 
placenta), o médico que realiza o procedimento poderá interrompê-lo. 
Igualmente me foi explicado tanto as características do procedimento e 

a técnica utilizada, assim como os cuidados que devo seguir após o 
procedimento e que me comprometo a observar. 

Também estou ciente de que, apesar de poder me comunicar com 
meus médicos por celular ou mensagens, caso ocorra o surgimento de algum 
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sintoma como dores, sangramentos, perdas de líquido pela vagina ou outros 
deverei retornar ao hospital para ser devidamente examinada pois a consulta 
médica com exame físico não pode ser substituída. 

Ainda me foi informado que, apesar de existirem diversas informações 
sobre a doença disponíveis na internet deverei sempre consultar a equipe 
médica para obter esclarecimentos sobre o meu caso, em especial quando 
houver comentários de terceiros sobre a evolução e/ou conduta. 

Desta forma, manifesto que estou satisfeita e entendi as explicações 
que me foram prestadas em linguagem clara e simples, esclarecendo-me 
todas as dúvidas que me ocorreram. 

Também entendi que, a qualquer momento e sem necessidade de dar 
nenhuma explicação poderei revogar o consentimento que agora presto. 

Assim, declaro agora que estou satisfeita com as informações 
recebidas e que compreendo o alcance e riscos do tratamento. 

Por tal razão e nestas condições CONSINTO QUE SE REALIZE 
“Ablação de Vasos Placentários com Laser por via Endoscópica”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Curitiba, __________________________. 
 

___________________________ ___________________________ 
Paciente 

RG: 
Médico (assinatura e carimbo) 

 

Meu tipo sanguíneo é: 

(   ) A    (   ) B  (   ) AB  (   ) O  (   ) Não Sei ou não tenho certeza 

Meu fator Rh é: 

(   ) +   (   ) -    (   ) Não Sei ou não tenho certeza 

Caso não tenha certeza do seu fator Rh é importante que informe 

ao seu médico assistente NO PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS que 

realizou o procedimento, pois caso seja Rh negativo ele irá prescrever uma 

medicação para evitar problemas com incompatibilidade sanguínea. 

MEDICAÇÕES EM USO:  ______________________________________ 

____________________________________________________________

__________ 


