
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para 

Punção do Reservatório de Ommaya

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 Reservatório de Ommaya é um dispositivo utilizado para distribuição medicações do sistema nervoso 
central (SNC) e/ou obtenção de amostra de líquido cefalorraquiano (líquor/LCR). O Reservatório de 
Ommaya substituiu a aplicação intratecal repetida por punção lombar ou cisternal suboccipital para a 
administração de medicamentos antineoplásicos para neoplasias intracranianas, bem como condições 
hematológicas com envolvimento do SNC, como na leucemia linfoblástica aguda. Também pode ser 
utilizado como via de acesso para aplicação de antibióticos, analgésicos e radiofármacos.

3. A equipe médica explicou-me a proposta do procedimento a que serei submetido, Punção do 
Reservatório de Ommaya, com a finalidade de acesso, via sistema ventricular, ao espaço intratecal 
para ______________________________________________________________________________. 

4. O benefício da Punção do Reservatório de Ommaya é oferecer acesso de longo prazo e eficaz 
ao LCR, simplificação sua coleta, a administração e distribuição de medicamentos e maior conforto ao 
paciente. Ou seja, atuar como meio para tratamento, diagnóstico e acompanhamento de condições com 
envolvimento do SNC. Sua principal desvantagem é ser um procedimento invasivo e muitas vezes a 
única via disponível.

5. O procedimento planejado foi a mim explicado pela equipe médica. Os possíveis riscos associados a 
realização da Punção do Reservatório de Ommaya decorrem do fato de ser um procedimento invasivo, 
ou seja, a possibilidade de infecção.  Entretanto, sua ocorrência é baixa (5,5 a 8%)1,2, ocorrendo com 
maior frequência até o 10º dia após o acesso ao dispositivo. As manifestações mais comuns são celulite, 
meningite ou meningoencefalite3. Hematoma subdural ou higroma subdural podem ocorrer tardiamente 
como consequência de aspirações recorrentes4.

6. Complicações graves são raras e podem levar a hospitalização prolongada, necessidade de cirurgia 
ou raramente óbito. Não foram reportados casos de infecção e/ou óbito relacionados a Punção do 
Reservatório de Ommaya, nos procedimentos realizados pela equipe médica do Laboratório Clínico 
do Hospital Israelita Albert Einstein desde julho 2019.

7. São alternativas a Punção do Reservatório de Ommaya a Punção Lombar e a Punção Cisternal 
Suboccipital. Ambas para acesso ao líquor e via de administração intratecal. 

8. A não realização do procedimento pode ter como consequência a não infusão de medicação com 
perda da eficácia do tratamento proposto, no caso de quimioterapia. Assim como, falha no diagnóstico 
ou seguimento pela não obtenção do LCR e sua análise.

9. 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. *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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10. 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

11. Esta autorização é dada ao(à) 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.


