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     Anexo 1A 

FOLHETO  INFO R MATIV O  P AR A A S  UT EN TES  

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in Obstetrics (EPiMAP 
Obstetrics)        
Um Estudo Observacional Prospectivo Multicêntrico Europeu 

 
 

EXCELEN TÍSSI MA SEN HO RA ,  

 
Está a ser convidada para participar num estudo de investigação patrocinado pela Sociedade Europeia de Anestesiologia. 
 
Antes de decidir se aceita ou não participar neste estudo, gostaríamos de lhe pedir que leia com cuidado esta informação 
que explica os objectivos do estudo e as implicações da sua possível participação. 
 
Objectivo do Estudo 
 
Este estudo é uma iniciativa Europeia que procura compreender as práticas europeias na abordagem de uma rara 
complicação na realização da analgesia do trabalho de parto ou de cesarianas, designada por punção acidental da dura 
(abaixo descrita). 
 
Descrição do Estudo 
  
A analgesia epidural realizada durante o trabalho de parto é uma prática comum entre nós, e encontra-se bem 
estabelecida como método no controle da dor no trabalho de parto ou nas cesarianas. Uma complicação rara deste 
procedimento é a punção acidental da dura (quando uma fina membrana que envolve a medula espinal é 
acidentalmente perfurada), que provoca com frequência dores de cabeça, conhecidas clinicamente como cefaleias pós-
punção da dura (CPPD). Existem múltiplas formas de tratamento da CPPD que incluem o “blood patch” ou medidas 
conservadoras (analgésicos, líquidos, repouso no leito, etc). A taxa de sucesso do blood patch para uma completa 
recuperação das dores de cabeça é de 50-60%, sendo inferior para os métodos conservadores. A abordagem no 
tratamento da CPPD varia muito entre hospitais, e entre os diferentes países europeus. A razão do sucesso ou insucesso 
do tratamento das dores de cabeça através da utilização de diferentes terapêuticas necessita de ser melhor investigada. 
 
Nesta investigação, gostaríamos de observar e melhor documentar o manuseio desta rara complicação após inserção de 
um cateter epidural durante o trabalho de parto ou de uma cesariana no seu hospital. Por outro lado, será 
cuidadosamente vigiada entre uma semana a 3 meses. 
 
Impacto da sua participação 
 
Independentemente da sua decisão de participar neste estudo ou não, os cuidados médicos que irá receber não serão 
afectados. Se decidir não participar neste estudo, os cuidados de saúde que lhe irão ser prestados não serão afectados.   
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Contudo, se concordar participar neste estudo, observaremos e registaremos a sua dor de cabeça de acordo com os 
métodos regularmente utilizados no hospital. Um anestesiologista (médico especializado na inserção de epidurais) fará 
com regularidade consultas médicas e aconselhará qual a melhor forma de minimizar o seguinte sofrimento relativo às 
dores de cabeça para que possa ter alta o mais breve possível de forma a regressar para junto da sua família. Todos os 
dados que serão recolhidos de informações suas ou do seu processo clínico serão absolutamente confidenciais e não 
haverá qualquer possibilidade de alguém para além do seu médico anestesiologista que a possa identificar. Não está 
previsto qualquer tipo de intervenção neste estudo, e apenas o melhor tratamento possível que hoje se encontra 
recomendado será seguido no hospital. 
 
Desistência de participar neste estudo 
  
Mesmo que tenha aceite participar neste estudo, pode desistir desta participação a qualquer momento, sem necessitar 
de explicar quais as razões dessa atitude. Não necessitará de justificar a sua decisão. 
 
Privacidade e utilização da informação clínica 
 
Para podermos realizar o nosso estudo será necessário consultar e utilizar alguma da informação existente nos seus 
registos médicos. O seu acordo em participar neste estudo autorizar-nos-à a consultar e analisar a informação da 
seguinte maneira: 

 A informação será guardada numa base de dados computadorizada para todos os participantes. 

 Assim que a sua informação clínica for obtida, será identificada apenas através de um número. Nenhum dado 
que permita a sua identificação pessoal será revelado. 

 
Resultados do estudo de investigação 
 
Os resultados obtidos no presente estudo serão publicados numa revista médica. No artigo serão listados todos os 
centros de investigação participantes e todos os investigadores terão uma cópia disponível. 
 
Finalmente, gostaríamos de solicitar a sua atenção para o facto de que este consentimento informado se aplica apenas 
para a sua participação neste estudo. 
 
Qualquer dúvida relacionada com este estudo deve ser dirigida a: 
 
Investigador do Hospital: _______________________________ ; Telefone: ___________________________ 
 
Se tiver qualquer dúvida relacionada com os seus direitos como participante deste estudo pode contactar o Serviço de 
Anestesiologia / Comissão de Ética do Hospital através do seguinte contacto: 
 
____________________________________________________ ; Telefone: ___________________________  
 
Agradeço o tempo utilizado na leitura deste folheto informativo. 
 
Data: _______ / _______ / _________
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     Anexo 1B 

CONS ENTI MENTO  IN FO RMADO  

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in Obstetrics (EPiMAP 
Obstetrics)        
Um Estudo Observacional Prospectivo Multicêntrico Europeu 

 
Número do Centro de Investigação: E _ _ _ - _ _ _  
Número do Estudo: EPiMAP Obstetrics/NCT023362828  
Número de Identificação do doente neste estudo: E _ _ _ - _ _ _ - _ _ _  
Nome do Investigador / Investigador Coordenador Local: ________________ 
 
Por favor assinale com   nas caixas à direita, confirmando todas as seguintes situações:  
 

1. Confirmo que li e compreendi o folheto informativo datado de 01 Outubro 2015 (versão #1.0 para o 
estudo supra). Tive a oportunidade de reflectir sobre essa informação, e formular questões que foram 
respondidas satisfatoriamente.  

 

2. Compreendi que a minha participação neste estudo é voluntária e que sou livre para desistir dela a 
qualquer momento sem ter que dar qualquer justificação, e sem ver afectada a prestação dos meus 
cuidados médicos ou dos meus direitos legais.  

 

3. Compreendi que informações relevantes dos meus registos médicos obtidos durante a realização 
deste estudo podem ter de ser analisados por indivíduos da Sociedade Europeia de Anestesiologia, de 
autoridades reguladoras ou de entidades oficiais pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde, quando 
for pertinente tomar parte deste estudo. Dou assim permissão que esses indivíduos possam ter acesso 
aos meus registos médicos.  

 

4. Aceito que o meu médico de família (médico de Medicina Geral e Familiar) possa ser informado 
sobre a minha participação neste estudo.  

 
5. Aceito fazer parte do estudo supra.  
 
 
______________________       ___________________________  ________________________ 
Nome da Utente         Data      Assinatura  
 
 
______________________       ___________________________  ________________________ 
Nome do Profissional envolvido      Data     Assinatura 
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     Anexo 1C 

FORMULÁRIO DO CO NS ENTI MEN TO INFO R MADO  NO CASO DE UTENT ES  IN CAPAZES DE CO MP REE N DER A 

INFO R MAÇÃO  E DAR  O  C ONS ENTI MEN TO  

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in Obstetrics (EPiMAP 
Obstetrics)        
Um Estudo Observacional Prospectivo Multicêntrico Europeu 

 
Com respeito à proposta feita a  __________________________________ (primeiro e último nomes da participante) 
de participar no estudo supra, eu ____________________________________________ (primeiro e último nomes), 
na qualidade ____________________________ (relação com o participante), declaro que   
 

 Li a informação fornecida. 
 Tive oportunidade de fazer perguntas relacionadas com este estudo. 
 Recebi informação suficiente relativamente a este estudo. 

 
Falei ainda com _________________________ (nome do investigador), e compreendi que a participação neste 
estudo não afectará quaisquer prestação de cuidados médicos que a utente que represento deve receber. 
 
Tenho consciência de que a sua participação é voluntária. 
 
Compreendi que ela pode desistir deste estudo: 

 1º A qualquer momento que o desejar. 
 2º Sem ter que dar explicações. 
 3º Sem sofrer quaisquer consequências em relação aos cuidados médicos prestados.  

 
Na minha presença _________________________ (nome da participante) prestou toda a necessária informação, 
adequada ao seu nível de compreensão, e aceitou participar.  
 
Eu, de livre vontade dei o meu consentimento para a _________________________ (nome da participante) 
participar neste estudo. 
 
(Cidade) __________________________ Data ____________________________ 
 
 
Assinatura do representante legal   Assinatura do Investigador 
 
______________________________________ ____________________________________________ 


