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SERV SAÚDE – INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS
SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS-MT

NORMA INTERNA SSA Nº 01/2017 de 09 de maio de 2017
Gerência de Administração
Unidade
Responsável:
Unidade Executora: Assessoria Assistencial
Assunto

Vigência
09/05/2017

Versão II

Procedimentos operacionais padrões que regulamentam os procedimentos de
vasectomia, ligadura tubária e laqueadura tubária por vídeo laparoscopia,
colocação de dispositivo intrauterino e tratamento cirúrgico de impotência nos
termos preconizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS (exceções do inciso
VI, Art. 11 da Lei 4.616/2005)

Setores envolvidos:

Todas as unidades administrativas
(Lei Complementar n.º 059 de 20/12/2007 art. 2º parágrafo único e art. 4º)

OBJETIVOS:
1.1.

1.2.

Normatizar o direito ao acesso aos métodos contraceptivos de todo
servidor(a) como cidadão, desde que o planejamento familiar seja
aplicado de acordo com a legislação especifica.
Orientar e definir procedimentos operacionais padrões para o
cumprimento do inciso VI, do art. 11 da Lei 4.616/2005 e suas
alterações acerca dos procedimentos dos métodos e técnicas de
contracepção não vedadas.

1. DOS CONCEITOS
Artigo 1ºPara efeito desta Instrução Normativa, foram adotadas as
seguintes definições:
2.1. Planejamento Familiar: o conjunto de ações de regulação da fecundidade
que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da
prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.
2. DO ATENDIMENTO
Artigo 2ºTodo o segurado interessado em utilizar um dos métodos ou
técnicas de contracepção e tratamento cirúrgico de impotência preconizado
pelo inciso VI, do art. 11 da Lei 4.616/2005;
3. DO PLANEJAMENTO FAMILIAR
Artigo 3ºO planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e
educativas, bem como, pela garantia de acesso igualitário a informações,
meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade.
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Artigo 4ºPara o exercício do direito ao planejamento familiar, serão
oferecidos métodos e técnicas de concepção não vedada na lei n.º 4.616/2005
e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantindo assim
a liberdade de opção.
I. Os procedimentos de esterilização somente poderão ocorrer mediante

avaliação e acompanhamento clínico e com informação sobre os seus
riscos, vantagens, desvantagens e eficácia e por requerimento do
segurado, conforme anexos desta instrução.
3.1.
3.1.1.

Da Esterilização Voluntária
Laqueadura e Vasectomia
Artigo 5ºA esterilização voluntária somente será permitida, nos
seguintes casos:
I. Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e

cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que
observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da
vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa
interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo
aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a
esterilização precoce;
II. Risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado
em relatório escrito e assinado por dois médicos.
§1º
É condição para que se realize a esterilização o registro de
expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado,
após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos
colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção
reversíveis existentes.
§2º
É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os
períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada
necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.
§3º
Não será considerada a manifestação de vontade, na forma
do § 1º, expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de
discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais
alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente.
§4º
A esterilização cirúrgica como método contraceptivo será
executada através da laqueadura tubária e laqueadura tubária por
vídeo laparoscopia, vasectomia ou de outro método cientificamente
aceito, sendo vedada através da histerectomia e ooforectômica.
§5º
Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do
consentimento expresso de ambos os cônjuges.
§6º
A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes
somente poderá ocorrer mediante autorização judicial, regulamentada
na forma da Lei.
§7º
Para autorização do procedimento é necessária a apresentação
das declarações constantes nos anexos I, II e III desta Norma.
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3.1.2.

Dispositivo Intrauterino (DIU)
Artigo 6ºO implante de Dispositivo Intrauterino será coberto pelo
Instituto desde que apresente as seguintes condições médicas devidamente
atestadas (Anexo IV) pelo médico assistente:
a) exame ginecológico normal;
b) colpocitologia oncótica dentro da normalidade;
c) ausência de vaginites, cervicites infecciosas, doença inflamatória
pélvica aguda ou crônica, malformações uterinas, tumores pélvicos
ou câncer genital;
d) ausência de cardiopatias, doenças hematológicas, especialmente as
hemorrágicas, deficiências imunológicas, não estar grávida.
Artigo 7ºA autorização do DIU Hormonal (Mirena) restringe-se às
seguintes situações, que devem ser preenchidas nos termos do Anexo “V”
pelo médico assistente:
I. Necessidade de contracepção em paciente portadora de endometriose
confirmada com exame anátomo-patológico, após tratamento inicial com
fármaco indutor de amenorréia (Zoladex, Lupron, Neo-Decapeptyl,
Synarel, DepoProvera, Cerazette ou similar)
II. Necessidade de contracepção em paciente portadora de adenomiose
(quadro clínico de dismenorreia secundária acrescido de diagnóstico por
imagem: ultrassonografia com Doppler Color ou RM da pelve)
III. Necessidade de contracepção em paciente com história clínica de
hipermenorragia idiopática (diagnóstico por imagem sem diagnóstico
etiológico) e anemia de repetição
IV. Alternativa contraceptiva temporária para pacientes que tenham
experimentado todos os demais métodos contraceptivos, sem apresentar
adaptação.
§1º
Nesta hipótese o médico conveniado solicitante deverá
relacionar:
a) todos os métodos contraceptivos experimentados anteriormente;
b) o tempo de uso de cada método contraceptivo, e
c) os efeitos colaterais apresentados.
Artigo 8ºO fornecimento de dispositivo intra-uterino hormonal
(Mirena) ocorrerá após preenchimento de formulário “Protocolo Técnico para
Autorização de DIU hormonal (Mirena),” Anexo VI”, por médico cooperado,
não estando presentes nenhuma das contra-indicações absolutas. Se
estiverem presentes alguma das contra-indicações relativas, a liberação do
referido dispositivo deverá ter acordo de pelo menos mais um médico
cooperado ginecologista, além do solicitante.
Artigo 9ºA presença de qualquer referência médica nos critérios
elencados como contra-indicação absoluta torna o DIU Homonal meio
inadequado de contracepção.
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Artigo 10ºA conveniada que receber a indicação médica deste
dispositivo deverá apresentar termo de consentimento livre e esclarecido, do
Anexo “IV”.
Artigo 11ºO dispositivo implantado poderá ser retirado, trocado ou
reimplantado (mesmo que ainda no prazo de validade) em decorrência de
complicações, da idade da segurada, da opção desta por engravidar ou de outros
motivos para os quais haja indicação clínica mediante justificativa encaminhada
previamente ao Instituto para avaliação da Perícia Médica
Artigo 12ºO prazo de validade da guia de solicitação médica será de 60
(sessenta) dias. Findo este período, caso não ocorra a implantação do
Dispositivo Intrauterino (DIU) e se não houver a devolução do mesmo pelo
segurado no prazo de 05 dias do determinado, será deduzido o valor
correspondente ao DIU solicitado nas despesas médicas do segurado
requisitante.
3.1.3.

Disfunção
Erétil

O implante peniano está indicado para o tratamento
cirúrgico da impotência, originada por diversos fatores ou de pacientes
que sofreram mutilações congênitas ou adquiridas, e que já realizaram
tratamento de primeira e segunda linha.
Artigo 13º-

Artigo 14ºSerá autorizada apenas 01(um) implante por segurado
requerente, desde que não sejam apresentados
I. presença de importantes sintomas obstrutivos (obstruções ou
estreitamentos da uretra - conduto que leva a urina da bexiga até sua
saída pelo pênis),
II. infecção local e lesões tumorais adjacentes.
III. Doenças sistêmicas graves.
Artigo 15ºA presença de qualquer uma das indicações médicas
apontadas no inciso acima caracterizam contra-indicação absoluta da prótese
peniana.
Artigo 16ºO termo de consentimento descrito no Anexo VII desta
Norma Interna deve ser preenchido em três vias, de igual teor, sendo que uma
será entregue ao Serv Saúde, uma para o medico assistente e outra para o
segurado/paciente.
4. DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 17ºÉ vedado a indução ou instigamento individual para qualquer
um dos métodos dispostos nesta norma interna.
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Artigo 18ºO prazo entre o requerimento e deferimento de tais
procedimentos é de 21 dias, desde que toda a documentação exigida esteja
completa.
Artigo 19ºPara os procedimentos previstos nos itens 3.1.2 e 3.1.3 que
prevêm o uso de órteses, próteses e materiais especiais – OPME, é
imprescindível a realização de cotação prévia destes materiais, a fim de
atender as exigências da lei 8.666/1993 e suas alterações.
Artigo 20ºA cobrança de qualquer procedimento previsto nesta norma
interna junto ao segurado titular/requerente será realizada com base no fator
moderador de 50% do valor estipulado em tabela em vigor no Instituto.
Artigo 21ºPara os procedimentos previstos nos itens 3.1.2 e 3.1.3 será
necessária a apresentação de exames de imagem após realização dos mesmos,
sob pena de cobrança de 100% do valor estipulado em tabela em vigor no
Instituto.
Artigo 22ºEsta Norma Interna entra em vigor na data de sua publicação
e revoga todas as disposições em contrário, em especial a Instrução
Normativa nº 19, de 19 de novembro de 2010 e Instrução Normativa nº 32,
de 01 de agosto de 2014.

Rondonópolis (MT), 09 de maio de 2017.

JACILENE SANTOS SILVA
Diretora Executiva

ELISÂNGELA NUNES
Presidente Conselho Deliberativo

OLÍVIA ZUCATO J. A. ATHAIDE
Unidade de Controle Interno

MARCOS PAULO MODESTO
Assessor Jurídico OAB/MT 15.220

Registrada neste Instituto e publicada no Diário Oficial do Município,
na data supra, afixada no lugar público de costume.
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ANEXO I
FICHA DE ENCAMINHAMENTO ACONSELHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE
LAQUEADURA TUBÁRIA/VASECTOMIA
Nome:
Data de Nascimento:
/
/
Idade:
Sexo: Masculino ( ) Feminino (
Estado Civil: Solteiro ( ) Casado ( ) Viúvo ( ) Divorciado ( ) Amasiado ( )
CPF:
RG:
Grau de Instrução: Analfabeto ( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio ( ) Ensino Superior ( )
Ocupação:
Renda Familiar:
Nome do Cônjuge:
Data de Nascimento:
Endereço Residencial:
Bairro:
Cidade:

/

/

Idade:
nº
CEP:
UF:

Orientou:
Métodos Naturais. Quais?

Ofereceu:
Métodos de Barreira
Tipo:
(
(
(
(

)
)
)
)

Métodos Hormonais
Outros:

Preservativo Masculino
Preservativo Feminino
Diafragma
Minipílula

(
(
(
(

)
)
)
)

Hormonal Oral Combinado
Hormonal Injetável Mensal
Hormonal Injetável Trimestral
Anticoncepção de Emergência

Motivo da opção pela Laqueadura Tubária ou Vasectomia:

Parecer do médico assistente:

Data:

/

/
Assinatura e carimbo do médico assistente
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ANEXO II

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, ____________________________________________________________, voluntariamente
desejo submeter-me à contracepção cirúrgica e esclareço que:
1. Tenho conhecimento sobre outros métodos contraceptivos, os quais me foram oferecidos;
2. Estou consciente que a contracepção cirúrgica (Laqueadura Tubária ou Vasectomia) é um método
definitivo e que as tentativas de reversão não têm garantido e nem são oferecidos de modo
rotineiro;
3. Estou consciente que toda e qualquer cirurgia tem os riscos operatórios;
4. Estou consciente que ocasionalmente este método pode falhar;
5. Estou consciente que com a cirurgia estarei interrompendo minha fertilidade, que caso contrário
poderia se prolongar por vários anos;
6. Estou consciente da isenção da responsabilidade do Instituto.
Idade do casal:
Homem:
Número de filhos vivos:
Mulher:
Número de filhos vivos:
Número de gestações:
Partos Vaginais:
Cesáreas:
Abortos:
Métodos utilizados e seus efeitos:
Patologias associadas:
Observações:
Declaramos que as informações acima são verdadeiras:

Assinatura do (a) conveniado (a)
Documento:
Data:
/

Assinatura do (a) companheiro(a)
Documento:
Data:
/

/

/

O medido assistente de aconselhamento da Unidade de Saúde ____________________________ é
favorável
á:
_________________________________________________________________________

(Médico)
Assinatura e Carimbo
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ANEXO III
FICHA INDIVIDUAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAQUEADURA E VASECTOMIA
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE
Nome / Razão Social:
CGC / CNPJ:

Data:

DADOS DO PACIENTE
Nome do(a) paciente:
Logradouro:

Número:

Bairro:

Complemento:

CEP:

Município:

UF:

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )

Data nascimento:
/
/

Nº de filhos:

GRAU DE INSTRUÇÃO:
Analfabeto ( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio ( )
Documentação completa presente no produto
Sim ( ) Não ( )

Ensino Superior ( )

(Cid 10 – Em caso de risco à vida ou à saúde da mulher ou futuro concepto)

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS REVERSÍVEIS UTILIZADOS ANTERIORMENTE
Orienta:
Métodos Naturais:
Outros:
Oferece:
Métodos de Barreira

Métodos Hormonais
Tipo:
Outros:

(
(
(
(

)
)
)
)

Preservativo Masculino
Preservativo Feminino
Diafragma
Minipílula

DADOS DA INTERNAÇÃO
Data da Internação
/

/

(
(
(
(

)
)
)
)

Data da Alta
/

Hormonal Oral Combinado
Hormonal Injetável Mensal
Hormonal Injetável Trimestral
Anticoncepção de Emergência

Médico Responsável

/

Responsável pelo preenchimento / Carimbo
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ANEXO IV
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Inclusão de Dispositivo Intra-Uterino (DIU) Hormonal ou não Nome da Beneficiária:
________________________________________________________________________________
Documento de Identidade (RG):
________________________________________________________________________________
Matrícula:
________________________________________________________________________________

DECLARO para os devidos fins, e sob as penas da lei, que eu acima identificada e
adiante assinada, fui orientada de maneira clara e compreensível sobre todas as implicações e
conseqüências do implante de Dispositivo Intra-Uterino (DIU) hormonal e estou ciente dos requisitos
médicos para sua realização.
DECLARO ainda que fui orientada sobre os riscos inerentes ao implante de Dispositivo
Intra-Uterino (DIU) hormonal tais como infecção, perfuração uterina, migração do dispositivo, entre
outras complicações, bem como sobre os possíveis efeitos colaterais como alteração do ciclo
menstrual, sangramento menstrual prolongado e volumoso, sangramento no intervalo entre
menstruações e cólicas de maior intensidade.
DECLARO, também, estar ciente de que há porcentagens de erros e/ou falhas quanto a
esse método contraceptivo que, dependendo do modelo implantado, pode variar de 0,3 a 3,3%,
havendo possibilidade de engravidar após sua inclusão, pelo qual, portanto, eximo de qualquer
responsabilidade o Serv Saúde, caso isso venha a ocorrer.
DECLARO ter sido orientada da necessidade de acompanhamento regular após a
implantação do DIU e que o mesmo deve ser trocado no prazo estipulado pelo fabricante de acordo
com o modelo, podendo esse prazo variar no intervalo de 03 (três) a 10 (dez) anos.
Assim, estando todas as explicações acima completamente entendidas, como também,
esclarecidas todas as minhas dúvidas, DECLARO estar satisfeita com as informações e que
compreendo o alcance, os riscos e as conseqüências inerentes ao procedimento de implante de
Dispositivo Intra-Uterino (DIU), (
) hormonal ou ( ) não hormonal, por mim solicitado,
concordando com as condutas médicas necessárias a sua realização.

Rondonópolis, ______/______/________

_______________________________________________
Beneficiária/declarante
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ANEXO V
PROTOCOLO TÉCNICO PARA AUTORIZAÇÃO DE IMPLANTE DE DIU

Este documento deve ser totalmente preenchido e encaminhado para autorização prévia.
Paciente: ____________________________________________
Matrícula: __________________________________________
Idade: ______________________________________________
Médico Assistente:____________________________________
CRM: ______________________________________________
Critérios para inclusão:
Apresenta exame ginecológico normal;
Apresenta colpocitologia oncótica dentro da normalidade
Apresenta vaginites, cervicites infecciosas, doença inflamatória pélvica aguda
ou crônica, malformações uterinas, tumores pélvicos ou câncer genital;
Apresenta cardiopatias, doenças hematológicas, especialmente as
hemorrágicas, deficiências imunológicas;
Está grávida.

(
(
(

) Sim
) Sim
) Sim

(
(
(

) Não
) Não
) Não

(

) Sim

(

) Não

(

) Sim

(

) Não

Se não, quando foi o último parto?
_________________________________________________________________________ .
OBSERVAÇÃO:
Estes critérios para inclusão do fornecimento de DIU são embasados em conhecimentos recentemente
publicados e aceitos pela comunidade científica, podendo estar sujeitos a mudanças conforme o
surgimento de novos dados ou diretrizes fornecidas em medicina baseada em evidência.
A presença de qualquer critério acima descrito evidencia contra-indicação absoluta para uso do
dispositivo.
Médico Assistente
Carimbo e Assinatura

Médico Perito/Auditor Serv Saúde
Carimbo e Assinatura
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ANEXO VI
PROTOCOLO TÉCNICO PARA AUTORIZAÇÃO DE IMPLANTE DE DIU HORMONAL
(MIRENA)
Este documento deve ser totalmente preenchido e encaminhado para autorização prévia.

Paciente: ____________________________________________
Matrícula: __________________________________________
Idade: ______________________________________________
Médico Assistente:____________________________________
CRM: ______________________________________________
Critérios para inclusão:
a) Necessidade de contracepção em paciente portadora de endometriose confirmada com exame
anátomo-patológico, após tratamento inicial com fármaco indutor de amenorréia (Zoladex,
Lupron, Neo-Decapeptyl, Synarel, DepoProvera, Cerazette ou similar)
□ Não
□ Sim
b) Necessidade de contracepção em paciente portadora de adenomiose (quadro clínico de
dismenorréia secundária acrescido de diagnóstico por imagem: ultrasonografia com Doppler
Color ou RM da pelve)
□ Não
□ Sim
c) Necessidade de contracepção em paciente com história clínica de hipermenorragia idiopática
(diagnóstico por imagem sem diagnóstico etiológico) e anemia de repetição
□ Não
□ Sim
d) Alternativa contraceptiva temporária para pacientes que tenham experimentado todos os demais
métodos contraceptivos, sem apresentar adaptação. O médico cooperado solicitante deverá
relacionar:
1. todos os métodos contraceptivos experimentados anteriormente:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.....................................................2. tempo de uso de cada método contraceptivo
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.....................................................3. efeitos colaterais apresentados:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.....................................................
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Verso do Anexo VI
Critérios para Exclusão – Contra-indicação absoluta
Doença inflamatória pélvica atual ou nos últimos 3 meses
Cervicites por Chlamýdia, Micoplasma, Ureaplasma ou Neisseria
Aborto infectado nos últimos 3 meses
Sangramento genital sem diagnóstico etiológico estabelecido
Tuberculose pélvica
Antecedentes de Doença Inflamatória Pélvica por duas ou mais vezes
Câncer cérvico-uterino, do endométrio, do ovário ou coriocarcinoma
Alterações anatômicas do útero que impeçam uma correta posição do DIU
pós-parto imediato (entre 3 e 28 dias)
Portadoras do vírus HIV
Doença trofoblástica benigna
Portadoras da câncer de mama
Portadoras de displasia cervical
Existência de contracepção definitiva num dos cônjuges, a saber,
laqueadura ou vasectomia

(
(
(
(
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Contra-indicação relativa
Idade inferior a 20 anos
Nuliparidade
Presença de miomas uterinos
Presença de doença cardíaca valvular complicada (fibrilação atrial), pelo
risco de tromboembolismo
OBSERVAÇÃO:
Estes critérios para exclusão do fornecimento de DIU HORMONAL são embasados em conhecimentos
recentemente publicados e aceitos pela comunidade científica, podendo estar sujeitos a mudanças
conforme o surgimento de novos dados ou diretrizes fornecidas em medicina baseada em evidência.
A presença de qualquer critério acima descrito evidencia contra-indicação absoluta para uso do
medicamento.
O fornecimento de dispositivo intra-uterino hormonal (Mirena) ocorrerá após preenchimento de
formulário “Protocolo Técnico para Autorização de DIU hormonal (Mirena)” por médico cooperado, não
estando presentes nenhuma das contra-indicações absolutas. Se estiverem presentes alguma das contraindicações relativas, a liberação do referido dispositivo deverá ter acordo de pelo menos mais um médico
cooperado ginecologista, além do solicitante.

Médico Assistente
Carimbo e Assinatura
Médico Perito/Auditor Serv Saúde
Carimbo e Assinatura
Segundo Médico Ginecologista
Carimbo e Assinatura
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ANEXO VII
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA IMPLANTE DE PRÓTESE
PENIANA MALEÁVEL
PACIENTE
Nome:_______________________________________________________________
MV/RH:_____________
Data de Nascimento: ____/____/________ Idade:__________
Endereço:________________________________________________________________
Nº_____________
Telefone:( )_________________________________________
Identidade n.º:_____________________ Órgão Expedidor:__________ Data de
emissão:____/____/______
Eu autorizo o Dr.____________________________________________________ CRM
N°:____________ a realizar um IMPLANTE DE PRÓTESE PENIANA MALEÁVEL como forma
de tratamento da DISFUNÇÃO ERÉTIL (incapacidade de obter e/ou manter a ereção peniana). O
procedimento planejado foi a mim explicado pelo meu médico. Como conseqüência desta operação
deverei permanecer com o pênis de consistência endurecida. Fui também informado que a ereção
obtida após o implante peniano não será igual à ereção natural, que a prótese não causará aumento no
comprimento do pênis e que a glande não se encherá de sangue como na ereção natural. Declaro que
os possíveis riscos associados a este procedimento foram-me esclarecidos e são os seguintes:
1. Complicações ou dificuldades técnicas durante a cirurgia que impeçam a implantação das próteses.
2. Possibilidade de só ser possível a implantação da prótese em um lado (em um só corpo cavernoso).
3. Dor ou desconforto no pênis e/ou na região do períneo requerendo medicamentos analgésicos.
4. Presença de edema e/ou hematomas do pênis e do escroto requerendo tratamento clínico ou
cirúrgico.
5. Necessidade de permanecer com um cateter na uretra e bexiga para drenagem da urina.
6. Possibilidade de infecção na incisão cirúrgica, requerendo futuro tratamento.
7. Possibilidade de infecção ao redor da prótese requerendo sua remoção.
8. Possibilidade de reação ao material da prótese (silicone) requerendo remoção do implante.
9. Perda espontânea da prótese por extrusão pela uretra ou perfuração do corpo cavernoso.
10. Defeitos estruturais da prótese, como quebra da haste metálica ou ruptura do silicone, necessitando
sua substituição.
11. Suspensão do ato cirúrgico por impossibilidade de realização do bloqueio anestésico raquimedular
na eventualidade da anestesia geral estar contra-indicada ou mesmo por condição clínica surgida
imediatamente antes ou após o início do ato cirúrgico.
12. Cicatrização esteticamente inadequada por fatores individuais (quelóide, hipertrófica, etc.).
Reconheço que durante a operação ou no período pós-operatório, ou mesmo durante a anestesia, novas
condições possam requerer procedimentos diferentes ou adicionais daqueles que foram descritos
anteriormente neste consentimento, dentre eles, a transfusão de sangue e hemocomponentes. A
transfusão de hemocomponentes (concentrados de hemácias, plaquetas, plasma ou crioprecipitado)
pode ser necessária para restabelecer a função normal do sangue, como por exemplo, em situações de
anemias graves ou hemorragias, ou em decorrência de procedimentos cirúrgicos. Apesar de os
hemocomponentes serem preparados respeitando critérios rígidos de controle de qualidade
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a transfusão sanguinea pode apresentar riscos ao paciente, e
por isso é sempre indicada de forma bastante criteriosa. Esses riscos incluem reações imediatas
indesejáveis, como febre, calafrios e alergia, geralmente leves e facilmente tratáveis, mas em
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raríssimas ocasiões podem ser fatais. Apesar de os testes sorológicos utilizados atualmente
apresentarem alta sensibilidade e segurança, há também um risco mínimo de transmissão de
microorganismos que podem não ser detectados através desses exames. Assim sendo, autorizo o
médico e ou seus assistentes, a executarem esses atos cirúrgicos ou outros procedimentos que, segundo
o julgamento profissional deles, sejam necessários e desejáveis. A autorização concedida neste
parágrafo estende-se ao tratamento de todas as condições que necessitarem de tratamento e que não
sejam do conhecimento do meu médico até o momento em que o procedimento cirúrgico ou médico
for iniciado. Estou ciente de que a lista de riscos e complicações deste formulário pode não incluir
todos os riscos conhecidos ou possíveis de acontecer nesta cirurgia, mas é a lista de riscos mais comuns
e severos. Reconheço que novos riscos podem existir ou podem aparecer no futuro, que não foram
informados neste formulário de consentimento. Por fim declaro ter lido as informações, que todas as
suas dúvidas e questões foram esclarecidas através de linguagem clara, a qual entendi perfeitamente,
decidindo conjuntamente com o meu médico que o Implante de Prótese Peniana Maleável é a melhor
indicação neste momento para meu quadro clínico. Todas as peças operatórias ou materiais extirpados
serão enviado para completar o estudo anatomo-patológico. Por tal razão e nestas condições,
CONSINTO que se realize o IMPLANTE DE PRÓTESES PENIANA MALEÁVEL proposta.
Rondonópolis, _____de _____________________ de _______.
___________________________
Médico Assistente
Segurado ou Representante ou Responsável
Testemunha:______________________________________________________
R.G.:__________________
Testemunha:______________________________________________________
R.G.:__________________
Apesar de seu médico poder dar-lhe todas as informações necessárias e aconselhar-lhe, você deve
participar do processo de decisão sobre o seu tratamento e ter sua parcela de responsabilidade pela
conduta adotada. Este formulário atesta sua aceitação do tratamento recomendado pelo seu médico.
REVOGAÇÃO
Revogo o consentimento prestado na data de: _____/_____/______ e não desejo prosseguir o
tratamento, que dou com esta por finalizado.
Rondonópolis, _____de _____________________ de _______.
________________________
Médico Assistente
Segurado ou Representante ou Responsável
Este termo deverá ser preenchido em três vias, 1) para o médico assistente, 2) Serv Saúde 3) Paciente
Observação: A SBU recomenda que os urologistas apresentem este texto aos seus pacientes. A assinatura deste
Consentimento Pós-Informado não dispensa o médico de consignar no Prontuário Médico as informações e
opções oferecidas ao paciente, suas possíveis complicações e a decisão que ele tomou livremente.
_________________________________________________________________________________________
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