
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para 

Punção Lombar

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 Lombar 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 Lombar, com a 
finalidade de _________________________________________________________________________________.

4. Sua principal desvantagem é ser um procedimento invasivo e tem como alternativas, a Punção Cisternal 
Suboccipital e a Punção do Reservatório de Ommaya naqueles pacientes com o cateter implantado. 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. Segundo a literatura médica, a taxa de sucesso da Punção Lombar é em torno de 95%1. A chance de determinadas 
complicações e insucesso é menor quando realizada por professional experiente. O índice de sucesso da equipe 
médica do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, nos mais de 1.200 procedimentos realizados 
no ano de 2020, foi acima de 99%.

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

• Dor de cabeça: uma de suas complicações mais comuns pode ocorrer em até 30% dos pacientes submetidos a 
Punção Lombar. A dor ocorre mais frequentemente na região anterior (frontal) ou posterior (occipital) da cabeça, 
24 a 48 horas após o procedimento. Apresenta piora quando em pé ou sentado e melhora deitado (horizontal). 
Os sintomas associados podem incluir náusea, vômito, tontura, zumbido e alterações visuais. São considerados 
fatores de risco associados a maior incidência: sexo feminino, idade (<40 anos), baixo IMC (Índice de massa 
corpórea) e antecedente de dor de cabeça2. 

• Dor na região lombar: mais frequente em crianças e idosos, pode ocorrer em até 25% dos casos.
• Infecção: durante o procedimento são utilizados materiais estéreis além de medidas de assepsia local o que 
torna a possibilidade de infecção após o procedimento um evento muito raro (< 0,01%)3.

• Hematoma espinhal: se apresenta como forte dor lobar, radiculopatia, incontinência urinária e perda parcial 
das funções motoras dos membros inferiores pode ser decorrente de sangramento interno provocado pelo 
procedimento de Punção Lombar. Entretanto são eventos raríssimos, observados em menos de 0,23% dos 
pacientes4. Na maioria dos casos, estes sangramentos causam apenas sintomas transitórios. 
Pacientes em uso de medicação anticoagulante, antiagregante (medicamentos que aumentam 
o risco de sangramento) ou portadores de discrasia sanguínea ou outras patologias que cursem *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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com anormalidades de coagulação (ou seja, doenças hematológicas que aumentem o risco de sangramento) 
devem ser cuidadosamente avaliadas pelos médicos antes da realização do procedimento. 

• Herniação cerebral: o deslocamento de estruturas cerebrais pode ocorrer em pacientes com aumento 
da pressão dentro do crânio. O risco de tal complicação é praticamente inexistente quando os exames de 
neuroimagem (tomografia de crânio/ressonância magnética de encéfalo) são previamente avaliados antes da 
punção. A sua realização não é obrigatória em todos os casos, devendo ser avaliada caso a caso pelo médico 
levando-se em consideração os sinais e sintomas apresentados além de informações do histórico médico.  

7. Complicações graves são raras (< 0,01%)3 mas podem levar a hospitalização prolongada, necessidade de 
cirurgia ou raramente óbito. Não foram reportados casos de infecção e/ou óbito relacionados a Punção Lombar, nos 
procedimentos realizados pela equipe médica do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein desde julho 
2019.

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

9. Concordo que o procedimento possa ser realizado por médico residente ou aprimorando do Hospital Israelita 
Albert Einstein, sempre sob a supervisão do médico do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. 
(   ) Sim  (   ) Não

10. 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.


