
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido 

Biópsia Percutânea Renal

1. Fui informado(a) pelo(a) médico(a) de que as avaliações e os exames realizados revelaram a(s) seguinte(s) 
alteração(ões), diagnósticos e/ou hipótese(s) diagnóstica(s):________________________________________.

2. Estou ciente que serei submetido(a) ao procedimento de Biópsia de Renal, realizado através da introdução 
de uma agulha no interior do parênquima renal, com extremidade distal em uma lesão-alvo específica (nódulo, 
massa sólida), quando houver, ou mesmo randômica, neste caso frequentemente no pólo inferior do órgão, 
guiada por ultrassonografia e/ou tomografia ou fusão de imagens de ultrassonografia com tomografia ou 
ressonância magnética, com o objetivo de retirar alguns fragmentos do parênquima renal sem lesões-alvo, 
encaminhando-os para análise anatomopatológica. Os benefícios incluem o diagnóstico de um eventual tumor 
renal ou identificação de disfunções renais, tendo uma intervenção cirúrgica como única alternativa. A não 
realização do procedimento pode implicar em retardar um tratamento.1,2

3. Estou ciente de que o procedimento tem os seguintes riscos potenciais:
• Lesões de pele por atrito na movimentação do paciente;
• Hematomas Superficiais;
• Reações alérgicas às medicações utilizadas. A anafilaxia, que se refere à apresentação mais grave de 

alergia, ocorre entre 3 a 50 pessoas a cada 100000 (0,003 a 0,05%);3,4

• Flebite, termo que se refere à inflamação da veia, geralmente no local da medicação 1,8%;5

• Hematúria, termo que se refere à presença de sangue na urina, desde pequena quantidade até grandes 
quantidades (entre 7,5%);6,7,8

• Sangramentos com necessidade de transfusão (até 5%);6,7,8

• Necessidade de uma re-abordagem, caso material não seja conclusivo para realizar análise patológica;
• Amostras insatisfatórias: entre 8 e 14% de acordo com a literatura mundial .
• Necessidade de procedimentos invasivos relacionados à biopsia, como cistoscopia, angiografia, embolização 

(0,7%);6,7,8 

4. Complicações graves são muito raras, mas podem levar a hospitalização prolongada, necessidade de 
repetição do procedimento, intervenção cirúrgica ou muito raramente levar a óbito.

5. Autorizo qualquer outro procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia, incluindo transfusão de sangue 
e hemocomponentes, em situações imprevistas que possam ocorrer e necessitem de cuidados diferentes 
daqueles inicialmente propostos.

6. Autorizo que os fragmentos retirados durante o procedimento de biópsia sejam encaminhados para exames 
complementares, entendo que isto se faz necessário para o esclarecimento diagnóstico ou tratamento.

7. O resultado da análise patológica de  biópsias por agulha depende da presença de células viáveis no material 
coletado. Apesar de nos certificarmos rotineiramente com médicos patologistas sobre a viabilidade do material 
obtido, em alguns raros casos pode haver a necessidade de um novo procedimento de biópsia, especialmente 
quando há uma extensa quantidade de análises a serem realizadas em lesões de dimensões 
reduzidas ou parcialmente liquefeitas e/ou necróticas. Esse novo procedimento poderá ter custos 
adicionais. *TE*

TE



Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com os itens acima referidos e que, apesar 
de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas as dúvidas e 
estando plenamente satisfeito (a) com as informações recebidas, RESERVO-ME o direito de revogar este 
consentimento até que o procedimento, objeto deste documento, seja iniciado.

 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): ___________________________________________

Nome: _______________________________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________   Identidade N.º: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

Deve ser preenchido pelo médico

Expliquei todo o procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia a que o paciente acima referido está sujeito, 
ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre os benefícios, riscos e alternativas, tendo respondido às 
perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, 
está em condições de compreender o que lhes foi informado.

Nome: _______________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________________________   CRM: _________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

Referências:
1. Korbet SM. Percutaneous renal biopsy. Semin Nephrol. 2002; 22(2): 254– 267. 2. Burstein DM. Schwartz MM. Korbet SM. Percutaneous renal biopsy with the use of real-time 
ultrasound. Am J Nephrol. 1991; 11(3): 195–200. 3. Liew WK, Williamson E, Tang ML. Anaphylaxis fatalities and admissions in Australia. J Allergy Clin Immunol. 2009; 123(2): 
434–442. 4.Tang ML, Osborne N, Allen K. Epidemiology of anaphylaxis. Current Opinion in Allergy & Clinical Immunology.  2009; 9 (4): 351–356. 
5. Webster J, McGrail M, Marsh N, Wallis MC, Ray-Barruel G, Rickard CM. Postinfusion Phlebitis:Incidence and Risk Factors. Nursing Research and Practice. 2014; article 
ID 691934. 6. Diaz-Buxo JA, Donadio JV Jr. Complications of percutaneous renal biopsy: An analysis of 1,000 consecutive biopsies. Clin Nephrol. 1975; 4(6): 223–227. 7. 
Christensen J, Lindequist S, Knudsen DU, Pedersen RS.  Ultra- sound-guided renal biopsy with biopsy gun technique–efficacy and complications. Acta Radiol. 1995; 36(3): 
276–279. 8. Winkelmayer WC, Levin R, Avorn, J. Chronic kidney disease as a risk factor for bleeding complications after coronary artery bypass surgery. Am J Kidney Dis; 
2003 41(1): 84–89.

Termo de acompanhante do paciente submetido a procedimentos ambulatoriais

Eu,__________________________________________________________________________________

Identidade N.º ______________________________________

Responsabilizo-me por acompanhar o paciente acima após o procedimento ambulatorial realizado no 
Hospital Israelita Albert Einstein, até sua residência.

Assinatura: _______________________________________________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

8. Esta autorização também é dada a outros profissionais selecionados pelo meu médico a intervir no(s) 
procedimento(s) de acordo com o seu julgamento profissional, quanto à necessidade de coparticipação.

9. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos benefícios e tratamentos alternativos, às possibilidades 
de ter os resultados que espero, quaisquer problemas potenciais que possam ocorrer durante a recuperação e 
aos riscos que existem em não realizar o procedimento.


