
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para 

Punção Cisternal Suboccipital

1. Fui informado(a) pela equipe médica que o exame a ser realizado tem por objetivo avaliar a seguinte 
patologia(s) e/ou hipótese(s) diagnóstica(s): _______________________________________________
__________________________________________________________________________________.

2. O procedimento de Punção Cisternal Suboccipital pode ser realizado para coleta de líquido 
cefalorraquiano (Líquor/LCR), como via de administração intratecal de agentes diagnósticos ou terapêuticos 
(por ex.: agentes quimioterápicos, radiofármacos e antibióticos) e para diagnóstico e tratamento de 
condições que cursem com alteração da pressão intracraniana (por ex.: hipertensão intracraniana 
idiopática). Ou seja, um importante método auxiliar no diagnóstico, acompanhamento, controle e via de 
tratamento de doenças que acometem o sistema nervoso.  Sejam elas, doenças infecciosas (por ex.: 
meningites, encefalites e mielites), doenças inflamatórias (por ex.:encefalite autoimune/paraneoplásica 
e Esclerose Múltipla), doenças degenerativas (por ex.: Doença de Alzheimer e Hidrocefalia de Pressão 
Normal (HPN), doenças neoplásicas como leucemias, linfomas e tumores sólidos (por ex.: neoplasia 
maligna de mama e pulmão).

3. A equipe médica explicou-me a proposta do procedimento a que serei submetido, Punção Cisternal 
Suboccipital, com a finalidade de _______________________________________________________.

4. Procedimento deve ser indicado como alternativa a Punção Lombar (ex.: processo infeccioso local e 
deformidades anatômicas que impeçam o acesso ao LCR), segundo literatura médica2 e recomendações 
da Academia Brasileira de Neurologia3. A sua não realização pode implicar no atraso ou até no não 
diagnóstico de condições que necessitam o estudo do LCR. Assim como na não administração de 
medicamento fundamental no tratamento de certas condições (por ex.: quimioterápicos). 

5. A Punção Cisternal Suboccipital é contraindicada em pacientes portadores de malformações (por 
ex.: Arnold-Chiari, um tipo de malformação que pode ser identificada por exames de neuroimagem) 
e processos expansivos (tumores) com comprometimento de fossa posterior (região abaixo da área 
posterior do cérebro). Pacientes em uso de medicação anticoagulante, antiagregante (medicamentos 
que aumentam o risco de sangramento) ou portadores de discrasia sanguínea ou outras patologias que 
cursem com anormalidades de coagulação (ou seja, doenças hematológicas que aumentem o risco de 
sangramento). Tais condições devem antes ser cuidadosamente avaliadas pelos médicos responsáveis. 
O procedimento também é contraindicado a pacientes agitados, pela dificuldade de contenção.

6. O procedimento planejado foi a mim explicado pela equipe médica. As duas principais complicações 
associadas a realização da Punção Cisternal Suboccipital são: 

• Sangramento: lesões vasculares, potencialmente graves, como a laceração da artéria cerebelar 
póstero-inferior ou de seus ramos e consequente hemorragia subaracnóidea. Complicação mais 
comum da Punção Cisternal Suboccipital4,5.

• Lesão do tecido nervoso adjacente: bulbo (porção inferior do encéfalo, responsável 
pelo controle da frequência respiratória e cardíaca) ou menos frequentemente tonsila *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: _____:_____
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cerebelar (porção do cerebelo, responsável pela coordenação dos movimentos e equilíbrio) e ponte 
(estabelece comunicação entre o cérebro e a medula espinhal) e possível dano neurológico5.

7. A literatura médica carece de estudos aprofundados da frequência e da gravidade dos riscos da 
Punção Cisternal Suboccipital4, entretando podem levar a hospitalização prolongada, necessidade de 
cirurgia ou raramente óbito. Não foram reportados casos de infecção e/ou óbito relacionados a Punção 
Cisternal Suboccipital, nos procedimentos realizados pela equipe médica do Laboratório Clínico do 
Hospital Israelita Albert Einstein desde julho 2019.

8. Esta autorização é dada ao(a) Dr(a). ______________________________________________ bem 
como ao(s) seu(s) assistente(s) e/ou outro(s) profissional(is) por ele selecionado(s) a intervir no(s) 
procedimento(s) e de acordo com o seu julgamento profissional, quanto à necessidade de coparticipação.


