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CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA 
ATOS/INTERVENÇÕES DE SAÚDE  

NOS TERMOS DA NORMA N.º 015/2013 DA DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE ACTUALIZADA A 04/11/2015 
 
 

1. Diagnóstico e/ou descrição da situação clínica 

________________________________________________________________ 
 

2. Descrição do ato/intervenção, sua natureza e objetivo 

O presente procedimento de intervenção (biopsia hepática transjugular) tem como objetivo a 
biópsia de tecido hepático em doentes com alterações da coagulação ou ascite. 

 
Descrição técnica do procedimento: 

1) Desinfeção da pele com antisséptico; 
2) Administração de anestésico local; 
3) Punção da veia jugular interna, na região do pescoço (via de acesso mais comum), ou da veia 
femoral, na região da virilha. 
4) Identificação e cateterização de uma veia supra-hepática adequada, sob controlo angiográfico. 
5) Realização de biopsias de parênquima hepático. 
 
3. Benefícios 

 
Permite realizar biópsias hepáticas em doentes cujos riscos de uma biópsia percutânea são mais 
elevados ou em doentes que necessitam concomitantemente de outros procedimentos 
invasivos, tais como cavografia ou medição invasiva de pressões. 
Através da amostra retirada é possível analisar um fragmento do fígado. 
 
4. Riscos graves e riscos frequentes 

a. As complicações mais comuns prendem-se com o local de acesso (1,9%). No entanto a vasta 
maioria são minor e autolimitada (hematoma do local de punção). 

b. Existe também o risco de formação de pequenas fistulas arteriovenosas e de hemobilia 
(sangue nas vias biliares). 

c. As complicações mais graves do procedimento são a punção acidental da cápsula hepática 
com hemoperitoneu (sangramento para o abdómen) e as arritmias ventriculares. Ambas são 
complicações raras.  

d. As arritmias supraventriulares são mais comuns, no entanto são transitórias e tipicamente não 
geram preocupação. 

e. As reações adversas ao agente de contraste endovenoso iodado são pouco frequentes, 
ocorrendo aproximadamente em 6 em cada 1.000 doentes, sendo que reações consideradas 
graves ocorrem apenas em 4 em casa 10.000 doentes. Uma reação alérgica grave (anafilática) 
é potencialmente fatal, exigindo tratamento adequado para reverter a situação clínica. 

f. Morte como consequência do procedimento é extremamente raro, estando descrita uma 
incidência <0,1%. 

g. Pelo reduzido tamanho das amostras em relação ao fígado, as biópsias poderão não ser 
representativas/ ser inconclusivas, com necessidade de re-intervenção.  

 
5. Atos/intervenções alternativas fiáveis e cientificamente reconhecidas 

Biópsia percutânea transhepática. 
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6. Riscos de não realizar a biópsia 

Impossibilidade de colheita de material necessário à caracterização da patologia e consequente 
orientação do tratamento. 
 
(Parte declarativa do profissional) 
Confirmo que expliquei à pessoa abaixo indicada, de forma adequada e inteligível, os 
procedimentos necessários ao ato referido neste documento. Respondi a todas as questões que 
me foram colocadas e assegurei-me de que houve um período de reflexão suficiente para a 
tomada da decisão. Também garanti que, em caso de recusa, serão assegurados os melhores 
cuidados possíveis nesse contexto, no respeito pelos seus direitos.  
 
Nome legível do profissional de saúde:  

_______________________________________ Nº cédula profissional ______     

Coimbra, ___ de _____________ de __________.  
 
À pessoa/representante  
Por favor, leia com atenção todo o conteúdo deste documento. Não hesite em solicitar mais 
informações se não estiver completamente esclarecido/a. 
Verifique se todas as informações estão corretas. Se tudo estiver conforme, então assine este 
documento.  
 
(Parte declarativa da pessoa que consente) 
Declaro ter compreendido os objetivos de quanto me foi proposto e explicado pelo profissional 
de saúde que assina este documento, ter-me sido dada oportunidade de fazer todas as perguntas 
sobre o assunto e para todas elas ter obtido resposta esclarecedora, ter-me sido garantido que 
não haverá prejuízo para os meus direitos assistenciais se eu recusar esta solicitação, e ter-me 
sido dado tempo suficiente para refletir sobre esta proposta. Autorizo/ Não autorizo (riscar o que 
não interessa) o ato indicado, bem como os procedimentos diretamente relacionados que sejam 
necessários no meu próprio interesse e justificados por razões clínicas fundamentadas.  
 

Nome:_______________________________________________________________________ 

__/__/____(data) Assinatura______________________________________________________ 

 

 

Consentimento para publicação: 
Em caso de interesse académico para publicação, e garantindo o anonimato, declaro que poderão 
ser utilizadas as imagens feitas durante este exame. 
 
Assinatura_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Nota: Este documento é feito em duas vias – uma para o processo e outra para ficar na posse de 
quem consente. 
 


