B -TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO – BALÁO INTRAGASTRICO (BIG)

Declaro para os devidos fins ter recebido da Equipe do Dr Roberto Rizzi
orientações referentes ao assunto “Obesidade Mórbida“. Estas orientações foram
passadas em consultas detalhadas com o Dr Roberto Rizzi , com a nutricionista
Alessandra Coelho e ou Natalia Bisconti e com a psicóloga Rosalia Pace e ou
Elizabeth Gatto
Foi disponibilizado vasta informação médica em linguagem acessível ao leigo
pelo site www.francoerizzi.com.br em que todas as opções terapêuticas para o
tratamento da Obesidade , bem como as diferentes técnicas cirúrgicas para
Obesidade Mórbida são descritas e comparadas entre si de forma bastante detalhada.
Foi explicado o mecanismo do Baláo Intragastrico (BIG) detalhadamente e
inclusive no site da Clinica Franco e Rizzi sob
http://www.francoerizzi.com.br/Balao_Intra_Gastrico.htm
Eu e meus familiares fomos convidados a participar de Reuniões Informativas,
que acontecem mensalmente na Clínica, em que a Equipe aborda todos os aspectos
relacionados ao tratamento Clinico e Cirúrgico do Paciente com Obesidade Severa,
além da oportunidade de conhecer pessoas já submetidas ao tratamento com o Baláo
Intragastrico (BIG)

Listo a seguir alguns aprendizados:

1-A Obesidade é uma doença que causa inúmeras conseqüências como hipertensão
arterial, diabetes, doenças cardiovasculares (como infarte e derrame cerebral),
doenças ortopédicas (como degeneração de quadril e joelhos), apnéia do sono,
câncer, etc. Essas doenças são muito graves e apresentam elevada taxa de
mortalidade, por isso é necessário tratar a Obesidade com rigor.

2-O tratamento da Obesidade é clinico e baseado em “Reeducação Nutricional” e
“Incentivo à pratica de atividades físicas”. Entretanto em alguns casos de insucesso
clinico podemos utilizar um recurso endoscópico chamado Baláo Intragástrico (BIG)
como “Incentivador da Reeducação”. Ficou claro para mim que o resultado clinico do
Baláo Intragastrico é dependente da adoção de novas rotinas alimentares e de
atividade física para toda a vida.
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3-O BIG não retira do corpo a origem da obesidade , ou seja “não cura a doença.O
BIG apenas fornece algum grau de saciedade e cabe ao paciente aproveitar esse
momento para instituir mudanças de hábitos em sua vida como alimentação saudável
e atividade física constante. O BIG é apenas “um facilitador” para adesão a um novo
estilo de vida. Os resultados estão diretamente correlacionados ao grau de
comprometimento do paciente.

4-Contra indicamos o uso de BIG em portadores de algumas doenças gastro
esofageanas previas conforme explicado no site FR
WWW.FRANCOERIZZI.COM.BR

5-Utilizamos o Baláo Intragastrico da marca Allergan =
(http://www.allergan.com/index.htm ).
As caracteristicas do Baláo Intragastrico estão no site http://www.bandaebalao.com.br/
6-A Allergan disponibiliza filme ilustrativo no site :
http://mais.uol.com.br/view/vl64qc5za4aq/balao-intragastrico0402336EC4898346?types=A&
7-No período de 20 dias anteriores ao procedimento endoscópico de instalação do
Baláo o paciente deve submeter-se a dieta especial conforme orientação da
nutricionista da Clinica Franco e Rizzi.
8-Utilizamos o Hospital Sáo Rafael
(http://hsaorafael.com.br/HSR_2008/HSR_port.html) localizado na Rua Eça de Queiroz
391 , Paraiso, Sáo Paulo , SP – telefone 11- 5908-5400 para a instalação do Baláo
Intragastrico. Na suspeita de gravidez é necessário avisar o Dr Roberto Rizzi pois
contraindicamos tal procedimento nessas circunstancias.
9-A internação é feita em nome da Equipe Endoscópica do Dr Pablo Rodrigues
Siqueira e o procedimento é realizado no Centro Cirurgico sob sedação realizada pela
Equipe de Anestesia do Hospital Sáo Rafael. O paciente dorme no Hospital nessa
noite tendo alta hospitalar na manhá do próximo dia utilizando medicamentos via oral
que habitualmente controlam sintomas como náuseas e cólicas. Deve seguir as
orientações nutricionais da Clinica FR e procurar desenvolver atividades físicas
regularmente. Em caso de duvidas aciona-se o telefone celular do Dr Roberto Rizzi
(9629-7662)
10-O paciente deve retomar suas atividades habituais assim que chegar em casa.
Pode trabalhar, dirigir automóvel, praticar esportes, viajar, etc. Apenas solicitamos que
evite traumatismos abdominais (lutas marciais, boxe, etc).
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11- O azulamento da cor da urina indica ruptura do Baláo Intragastrico e o paciente
deve avisar imediatamente o Dr Roberto Rizzi no celular 9-9629-7662 para
providenciar a imediata remoção endoscópica do BIG. O não cumprimento dessa
exigência pode implicar na necessidade de cirurgia de urgência para promover a
desobstrução intestinal.
12-O Baláo deve ser retirado OBRIGATÓRIAMENTE 6 meses após sua instalação. A
especificação técnica da Allergan só garante a integridade do BIG por 6 meses. O
paciente deve comparecer à Clinica Franco e Rizzi obrigatóriamente em 5 meses após
a instalação do Balão para agendamento da retirada do BIG. O não cumprimento
dessa exigência pode implicar na necessidade de cirurgia de urgência para promover
a desobstrução intestinal.
13- A retirada endoscópica do Baláo é realizada no mesmo Hospital Sáo Rafael aos
cuidados da mesma Equipe Endoscópica do Dr Pablo Rodrigues Siqueira no Centro
Cirurgico sob sedação realizada pela mesma Equipe Anestesica do Hospital Sáo
Rafael. Náo é necessário que o paciente durma no Hospital após a retirada do Baláo.
O paciente deve seguir as orientações nutricionais e manter atividade física para
sempre para manter a perda de peso obtida no período de seis meses com o BIG.
14-Alguns pacientes mostram intolerância ao Baláo com cólicas e nauseas nos
primeiros dias e nesses casos orientamos a procura por um Pronto Socorro onde
providenciaremos medicação endovenosa de alivio com resultado geralmente bem
satisfatórios. Em raríssimos casos algum paciente pode apresentar total intolerância
ao Baláo e nesses casos o BIG é retirado antes do prazo terapêutico de seis meses
15-É importantíssimo seguir a orientação nutricional e que o paciente tenha muita
atividade aeróbica durante o tempo de permanência do Baláo Intragastrico para
maximizar resultados.
16-É muito importante freqüentar as Reuniões Mensais da Clinica, pois trazem
novidades cientificas. Também auxiliam a manter o entusiasmo e assim evitar a
reengorda.
17-É fundamental que o paciente retorne a Clinica conforme os retornos programados
e que acione o Dr Roberto Rizzi pelo celular 9-9629-7662 sempre que houver dúvidas,
a qualquer horário do dia ou da noite.
18–Existem casos de reengorda e geralmente são causadas pela “não aderência” dos
pacientes ao Acompanhamento Multidisciplinar, ou seja, pacientes que “Desaparecem
da Clinica”.
19- Estou ciente que o Dr Roberto Rizzi é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariatriaca e Metabolica (SBCBM) desde 1999 e Membro Titular da SBCBM desde
2004, alem de Member of the International Federation for the Surgery of Obesity desde
2002
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20- Fui informado que a Franco e Rizzi é uma clinica especializada em
Cirurgia Bariatrica que trabalha sob o sistema de Reembolso . Nessa condição
comprometo-me a pagar os honorários profissionais da Equipe Médica conforme
acordado entre a Franco e Rizzi e o paciente mediante recibo do valor pago
Destaco que a Franco e Rizzi não se responsabiliza pelo reembolso da quantia
paga à Equipe Médica
Estou ciente que o reembolso,que pode ser total ou parcial,depende exclusivamente
do contrato firmado entre o paciente e o Convenio Medico/ Seguradora de Saúde , ou
outro que lhe faça as vezes.
Os trâmites para o reembolso devem seguir as clausulas contratuais do próprio
convenio/seguradora . Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos sobre
reembolso , favor obter informações junto ao seu convenio/seguradora antes da
marcação da data da cirurgia , evitando problemas futuros

Assinando esta declaração, eu estou demonstrando que li e aceitei todos os
termos acima sem qualquer dúvida. Fui encorajado a perguntar todas as questões,
sendo todas bem respondidas e entendi todas as respostas.

São Paulo _____ de _______________ de _____

Ass ________________________

Ass _______________________

Nome do paciente:

Nome de testemunha:

Ass _________________________

Ass _______________________

Nome de familiar:

Dr Roberto Rizzi
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