
...para um diagnóstico confiável da perda de memória.

Poucas gotas do fluido cerebrospinal coletadas na 
região lombar...

Algumas gotas 
de percepção 
podem levar a 
um oceano de 
compreensão 

©
 F

uj
ire

bi
o 

Eu
ro

pe
, F

RE
-0

73
, r

0 
- 

M
ay

 2
01

8  

Para maiores informações

Não hesite em tirar as suas dúvidas com o corpo médico.

Você encontrará mais informações, incluindo um vídeo, neste 

endereço da internet: www.alzheimer-clarity.info/pt.

www.alzheimer-clarity.info

Coleta do fluido cerebrospinal
O conteúdo deste folheto informativo foi preparado por neurologistas 
em Centros de Memória para informar os pacients antes da coleta do 
fluido cerebrospinal/líquido cefalorraquidiano. O médico que realiza a 
punção lombar é exclusivamente responsável por essa intervenção



Algumas gotas 
de percepção 
podem levar a 
um oceano de 
compreensão

Como é o procedimento? 
Você irá de manhã ao hospital ou laboratório. Primeiramente, suas costas 
serão limpas e o anestésico será aplicado.
A coleta será feita enquanto você está sentado ou deitado de lado, com as 
costas flexionadas ao máximo para melhorar o acesso à área onde será 
realizada a punção.
Durante o procedimento, alguns mililitros (uma quantidade muito 
pequena) de fluido cerebrospinal serão coletados pela inserção de uma 
agulha muito fina em um espaço entre as vértebras na parte inferior das 
costas.
Após o procedimento, você deve descansar por algumas horas para evitar 
que o líquido se espalhe pelo local da punção, mas você não precisa ficar 
deitado o tempo todo.
A equipe médica irá orientá-lo durante todo o procedimento

Este exame causa dor?
A punção lombar é realizada sob anestesia local. A punção 
lombar geralmente é indolor. Raramente, pode ser doloroso se o 
local da punção estiver inacessível ou se houver osteoartrite. Seu 
médico avaliará antecipadamente a segurança e a viabilidade de 
realizar o procedimento.

Existem condições que impedem a obtenção da 
amostra do CSF?
Este teste é mais perigoso para pessoas com:
• Problemas de coagulação do sangue
• Baixa contagem de plaquetas
• Infecção no ponto de punção
• Um tumor na parte de trás do cérebro que pressiona o tronco 

cerebral
Para confirmar a segurança e a viabilidade de realizar a punção 
lombar, o médico perguntará sobre seu histórico médico e poderá 
solicitar exames de sangue adicionais. 

Quais são os riscos associados ao procedimento?
Em menos de 10% dos casos, as dores de cabeça podem ocorrer 
dentro de 24 horas após a punção. A dor pode aumentar quando 
estiver em pé e desaparecer quando estiver deitado. Raramente, 
podem ocorrer sangramento no canal vertebral ou ao redor do 
cérebro, e infecção introduzida pela agulha. Medidas preventivas 
serão implementadas no momento da coleta para evitar e/ou 
reduzir a ocorrência de dor, sangramento e infecção.

coleta do fluido cerebrosPinal

Como parte do trabalho de diagnóstico para perda de memória, seu 
médico pode oferecer um procedimento chamado punção lombar. 
Este exame pode ser realizado em consultas de neurologia. Durante 
este procedimento, uma pequena amostra de fluido cerebrospinal 
(CSF) será coletada. Os testes irão medir os marcadores de distúrbios 
neurológicos na amostra. Os resultados obtidos por este teste podem 
ajudar a estabelecer o diagnóstico correto e gerenciar a doença de 
forma adequada.

O que é o fluido cerebrospinal/ líquido 
cefalorraquidiano?
O fluido cerebrospinal é o líquido que envolve o cérebro e a medula 
espinhal. É produzido de forma contínua e em grandes quantidades 
por uma rede de vasos sanguíneos no cérebro.
Geralmente, a coleta de uma pequena quantidade de CSF na parte 
inferior das costas não afeta o cérebro ou a medula espinhal.

Como se preparar em casa antes do exame? 
Nenhuma preparação específica é necessária. Você precisará dar o 
seu consentimento para que o teste seja realizado. Seu médico lhe 
fornecerá instruções precisas a serem seguidas. 

Quanto tempo dura o teste? 
Cerca de quinze minutos.

ALZHEIMER’S DISEASE TESTING


