
Consentimento informado para transplante de CÓRNEA total e 
Transplante lamelar- Lei 1/ 2001, reguladora do Consentimento informado, 

transposta para o ordenamento jurídico Português, da Convenção de Oviedo.  
 
Nome e apelido do doente                                                               Nº do processo clinico 
Nome do médico que o informa                                                      Assinatura 
 
O que é a doença? É uma doença da córnea com turvação da visão, em virtude da córnea ter 
perdido a sua transparência, por cicatrizes densas, (cicatrizes do estroma),ou por mau 
funcionamento da camada de células interna da córnea (endotélio/ descemet).  
Pode resultar de traumatismos, infeções, cirurgia de catarata - queratopatia bolhosa, distrofia 
de Fuchs, queratoconus evoluído, ou outras causas.  
 
Qual é o tratamento? O método utilizado para melhorar a sua visão é a cirurgia. Não é uma 
emergência cirúrgica e pode fazer-se em qualquer momento.  
 
Qual a alternativa à cirurgia? – Não há outro método alternativo 
Qual o benefício da cirurgia? – O benefício da cirurgia é o de obter uma melhor visão. 
 
Como se realiza a cirurgia?- Realiza-se em meio asséptico, com microscópio operatório e 
geralmente em regime ambulatório (volta nesse dia para casa). Regra geral a anestesia é geral 
mas pode ser local ou com ligeira sedação permanecendo algumas horas no hospital/clinica 

Em que consiste a cirurgia? Consiste na substituição da córnea total ou parcial por outra 
córnea sã, proveniente de doação de cadáver. Esta córnea de dador, foi previamente estudada 
para afastar a existência de vírus de hepatite B, C e HIV. No transplante total retira-se toda a 
espessura da córnea onde está a opacidade, criando-se uma abertura circular na frente do 
olho, onde se coloca o transplante que é depois suturado com muitos pontos, para se manter 
estável. É indicado para cicatrizes grandes de toda a superfície corneana. 

No transplante Lamelar, vai substituir-se a parte doente da córnea, deixando as camadas sãs, 
não existindo a remoção total da córnea como na queratoplastia total. O enxerto é inserido 
através de uma pequena incisão e apoiado por uma bolha de ar, até estabilizar. A bolha de ar 
empurra o tecido transplantado contra a superfície posterior da córnea, fazendo aderir o tecido 
do dador à córnea recetora 

É preciso levar pontos? São necessários pontos no transplante total da córnea, mas no 
transplante lamelar não há necessidade de suturas, exceto um ponto de encerramento. 

Quanto tempo demora a cirurgia? A cirurgia dura cerca de uma hora em média, sem contar 
com os preparativos para a entrada no bloco e a conclusão da cirurgia.  
 
Quais as complicações da cirurgia? Podem surgir complicações derivadas da própria 
intervenção, pois como qualquer ato médico-cirúrgico não está isenta de riscos, tanto durante 
como no pós-operatório quer imediato quer tardio. 

1. Durante a cirurgia pode haver uma complicação grave que é uma situação excecional 
com risco para a visão chamada -hemorragia expulsiva, que é contudo menor no 
transplante de uma só camada, por  o olho não estar totalmente aberto.  
 

2. Pode surgir muito raramente (menos de 1 por cada 1000 casos), uma infeção 
intraocular ou endoftalmite, que pode ser grave, apesar de todos os cuidados pré 
operatórios, nomeadamente desinfeção adequada. Deverá contactar de imediato o 
médico se sentir alteração desproporcionada à evolução normal do pós-operatório que 
lhe foi explicado (como dor, olho vermelho ou baixa de visão), porque o tratamento 
precoce diminui os maus resultados. 

3. Podem surgir outras complicações como luxação do cristalino, hemovitreo ou catarata 
secundária, aumento da tensão ocular, e aparecimento da doença na córnea 
transplantada 
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4. No pós-operatório pode ainda haver embora raramente abertura da ferida operatória, 

rejeição da córnea transplantada a médio ou curto prazo, defeitos de refração 
importantes (astigmatismo). No transplante de uma só camada como não há 
necessidade de suturas, estas complicações são menores e a refração também se 
estabiliza de forma mais rápida.  
 

A anestesia também tem riscos?- A própria anestesia não está isenta de riscos. As 
anestesias loco-regional reduzem esta possibilidade, mas não a evitam completamente e tanto 
a anestesia geral como a local podem apresentar reações adversas a medicamentos ou a 
outros fatores. A sua frequência está estimada entre 1/ 25.000 a 1 /100.00 mil intervenções 
podendo produzir outras complicações, mais sérias como depressão do SNC. A cirurgia é 
realizada sob sedação leve, no transplante lamelar. 
 
Riscos comuns da cirurgia- A visão é geralmente pior no primeiro dia do pós-operatório, mas 
vai melhorando gradualmente. A vigilância faz-se no 1º dia, uma semana e um mês após o 
procedimento, sendo posteriormente mensal, dependendo da evolução. Geralmente não há dor 
após a cirurgia, embora haja sensibilidade à luz.  
A Recuperação visual depende da gravidade da nebulosidade da córnea antes da cirurgia. Se 
não surgirem complicações a visão final, dependerá do estado das restantes estruturas 
oculares e da associação ou não de outras patologias oftalmológicas e sistémicas como 
maculopatia, descolamento de retina, glaucoma e outros. O tempo de recuperação visual, é de 
aproximadamente 12 meses no transplante total da córnea, no transplante lamelar o tempo de 
recuperação visual é de cerca de 2 meses, Em muitas opacidades da córnea o transplante terá 
de ser total. 
Notas particulares colocadas pelo cirurgião: Ex; Fragilidade zonular, glaucoma pseudo-
esfoliativo,  aderências da córnea a outras estruturas do olho que podem dificultar e complicara 
cirurgia e os resultados previstos. Cicatrizes de herpes, cicatrizes totais muito densas Outras 
notas importantes para o doente em particular………………………………………………………… 
 
Esta informação pretende esclarecê-lo (a) para que tome uma decisão sobre se deseja ou não 
submeter-se a esta cirurgia. Pode levar o tempo que for necessário e coloque todas as 
perguntas que considerar necessárias, antes de concordar com a proposta cirúrgica. Caso 
rejeite a operação fica informado (a) de que não existe outro tratamento alternativo para corrigir 
a sua baixa de visão e que esta irá agravar-se. Pode também desejar não ser informado, 
devendo registar-se nesse caso o seu desejo por escrito. 
Declaração do consentimento: 

1. Declaro que fui informado/a pelo meu médico dos riscos relativos ao procedimento 
cirúrgico proposto, tendo-me sido explicado as possíveis complicações. 

2. Estou satisfeito/a com a informação recebida, tendo podido formular todo o tipo de 
perguntas que considerei convenientes e ainda me foram esclarecidas todas as 
dúvidas apresentadas. 

3. Foi-me dada uma cópia para ler antes da tomada de decisão. 
4. Para além da informação escrita foi-me explicado oralmente toda a informação 

complementar que precisei de saber acerca da operação e em particular dos possíveis 
riscos e vantagens que se pretende obter com esta intervenção. 

5. Não me foram dadas garantias absolutas sobre o resultado da operação, como sendo 
o  mais satisfatório. 

6. Autorizo ou Não (riscar o que não interessa) a utilização fotografias ou registo da 
operação em vídeo com fins científicos e de formação, com ocultação da identificação.  

7. Em consequência solicito e consinto na realização da cirurgia proposta  
8. Tenho contacto referenciado em caso de alarme 
9. Estou informado de que posso revogar este consentimento em qualquer altura, sem 

que daí advenha qualquer prejuízo. 
10. Posso ter um representante legal em caso de incapacidade para consentir. 
11. Preço da cirurgia  

 
 Assinatura do doente…………………… 

 
 


