
Serviço
especializado em 
líquido cefalorraquidiano



O Hospital Israelita Albert Einstein é referência no sistema integrado de saúde. Conte com 
tecnologias de última geração e especialistas capacitados e treinados para proporcionar maior 
confiabilidade e agilidade nos resultados.

Além do foco no paciente com procedimentos, estrutura e rotinas específicas para proporcionar
acolhimento, oferecemos a possibilidade de realização de procedimentos sob sedação em 
ambiente hospitalar, promovendo maior segurança e conforto ao paciente.

O Serviço de Líquido Cefalorraquidiano do Laboratório Clínico Einstein conta com especialistas
focados no procedimento de punção e análise do liquor (LCR).

Nosso laboratório oferece serviços com tecnologia de ponta, excelência Einstein e 
competitividade de custos para diferentes especialidades médicas:

Oferecemos atendimento em unidades próprias nas cidades de São Paulo e Goiânia, além de
cobertura em todo o território brasileiro.

Diferencias:

• Equipe médica de especialistas: proporcionando acolhimento e qualidade técnica

• Segurança e conforto ao paciente: possibilidade de realização de procedimentos em ambiente 

hospitalar, inclusive sob sedação.
• Aplicação de quimioterapia intratecal/intraventricular.
• Protocolo Tap Test realizado por equipe multiprofissional especializada (médicos, 
neuropsicólogos e fisioterapeutas).
•  Parque tecnológico de última geração e equipe técnica altamente capacitada para maior 

agilidade e precisão.

Alguns exames nas 4 principais áreas de atuação diagnóstica

Neuroinfectologia

• Metagenômica de RNA
• Painel molecular para meningites e encefalites (Biofire®)
• PCR rápido para M. tuberculosis (Xpert Ultra®)

Neuro-oncologia

• Marcadores de tumores sólidos por citometria de fluxo
• Citomorfologia especializada

Neuroimunologia

• Pesquisa de bandas oligoclonais (BOC)
• Índice de IgG
• Anti-Aquaporina (AQP4)

• Anti-MOG
• Neurofilamento de cadeia leve (NfL)
• Painéis encefalite autoimune e paraneoplásica

• Neurologia
• Infectologia

• Hematologia
• Geriatria

• Pediatria



Doenç as neurodegenerativas

• RT-QuIC (Real-time quaking-induced conversion)
• Biomarcadores Doença de Alzheimer 
(t-Tau, p-Tau, BA42, BA40 e Razão BA42/40) 
• Neurofi lamento de cadeia leve (NfL)

Protocolo Tap Test

• Protocolo multiprofi ssional para avaliação de casos suspeitos de 
hidrocefalia de pressão normal
• Avaliação de marcha e neuropsicológica pré e pós punção lombar (drenagem)
• Realizado em ambiente hospitalar, propiciando segurança e conforto ao paciente
• Disponível nas unidades São Paulo (Morumbi) e Goiânia
• Laudo integrado

Consultoria Médica

Dúvidas na solicitação e interpretação
dos exames:

Telefone/Whatsapp: (11) 2151-1234

Célula Líquor 

Canal de atendimento do serviço
especializado em líquor:

Telefone: (11) 2151-4472

Célula de Apoio a Parceiros

Canal de atendimento para laboratórios, clínicas e hospitais:

Telefone: (11) 2151-4455 E-mail: apoioeinstein@einstein.br

E-mail: gustavo.bruniera@einstein.br

Coordenador Médico: Dr. Gustavo Bruniera Peres Fernandes 

Imagem representativa do sistema tridimencional de captura de movimento (LEME-SP):




