
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente:

Passagem:

Prontuário:

Leito:

  Termo de Ciência e Consentimento 
Livre e Esclarecido para o Procedimento 

de Hematologia Laboratorial Aspirado 
e Biópsia de Medula Óssea

(Consentimento informado - Norma Técnica 

Resolução SS-169 de 19/06/96)

1. Fui informado (a) pelo médico (a) que devo me submeter à Coleta de Aspirado e/ou Biópsia de 

Medula Óssea para investigação/avaliação de _______________________________________.

2. A equipe médica do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein explicou-me todo o 

procedimento do aspirado e/ou da biópsia de medula óssea ao qual serei submetido.

3. O aspirado e a biópsia de medula óssea são exames utilizados para esclarecimento de doenças 

que podem acometer o sangue e a medula óssea. O aspirado poderá ser utilizado para estudo 

morfológico (mielograma), genético, molecular, imunofenotípico e microbiológico (culturas 

diversas). O aspirado medular poderá ser realizado nos ossos esterno e/ou de crista ilíaca, 

enquanto que a biópsia de medula óssea é realizada em crista ilíaca posterior. Os procedimentos 

são realizados rotineiramente com anestesia local. O procedimento poderá ser realizado sob 

sedação anestésica, a critério do clínico solicitante.

4. O meu médico clínico me informou das possíveis consequências da não realização deste 

procedimento.

5. Estou ciente de que o procedimento pode causar dor e tem os seguintes raros riscos potenciais 

(0,05%): infecção no local de punção, sangramento local ou hematoma com compressão nervosa 

e acidentes com quebra de agulha (Referência: Bain, BJ. Br J Haematol 2003; 121: 949-51). Em 10 

anos de avaliação de nosso serviço (de 2010 a 2020), não houve complicação grave (foram 

realizados mais de 9700 aspirados e cerca de 4500 biópsias de medula óssea nesse período). O 

estudo da coagulação está indicado para garantia da segurança do procedimento de biópsia de 

medula óssea.

6. Eventualmente, o material obtido poderá ser insuficiente para a adequada análise, necessitando 

de uma nova coleta.

7. Poderá ocorrer impossibilidade de coleta de exame(s) através de aspiração (“aspirado seco”) 

por características inerentes ao acometimento de medula óssea (p. ex., fibrose) em cerca de 5% 

dos casos (Referência: Islam, A. Clin Case Rep 2018; 1-4); nesse caso, poderá ser 

discutido com o médico solicitante método(s) alternativo(s) para análise da medula 

óssea (p. ex., biópsia de medula óssea). *PL*
PL



8. Concordo que o procedimento possa ser realizado por médico residente ou aprimorando em 

Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, sempre sob a supervisão do médico do 

Laboratório Clínico.

                                                    (     ) Sim                             (     ) Não

9. Compreendo que durante o procedimento poderá(ão) apresentar-se outra(s) situação(ões) 

ainda não diagnosticada(s) assim como também poderá(ão) ocorrer situação(ões) imprevisível(is) 

ou fortuita(s).

10. Autorizo qualquer outro procedimento, exame, tratamento em situações imprevistas que 

possam ocorrer e  necessitem de cuidados diferentes daqueles inicialmente propostos.

Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com os itens do Termo de Ciência e Consentimento 
Livre e Esclarecido para Coleta de Aspirado e Biópsia de Medula Óssea e 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.

Nome:

Assinatura: Identidade N.º:

São Paulo / / Hora: :

Paciente Responsável (grau de parentesco):

Nome do médico:

Assinatura:

Expliquei todo o procedimento 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.

CRM:

Deve ser preenchido pelo médico

São Paulo / / Hora: Assinatura::

São Paulo

Eu,

/ / Hora: Assinatura:

Identidade N.º:

Termo de acompanhante do paciente submetido a procedimento ambulatorial

:

responsabilizo-me por acompanhar o paciente acima após o procedimento ambulatorial realizado no Hospital 

Israelita Albert Einstein, até sua residência.


