
                 FORMULÁRIO 

TERMO DE CONSENTIMENTO
GINECOLOGIA: IMPLANTE DE

DISPOSITIVO INTRAUTERINO 
(DIU) HORMONAL 

Código: 

Data Emissão: 

Versão: 01

1. PACIENTE

NOME

N° IDENTIDADE DATA NASCIMENTO N° PRONTUÁRIO

2. RESPONSÁVEL LEGAL

NOME 

CIC/CPF N° IDENTIDADE PROFISSÃO

3. MÉDICO 

NOME CRM

O (a) paciente identificado (a)  no quadro 1 ou seu responsável legal identificado(a) no
quadro 2, declara, pelo presente Termo de Consentimento Informado e Esclarecido que dá plena
autorização ao(à) médico(a) assistente identificado no quadro 3 para proceder as investigações
necessárias  ao  diagnóstico  do  seu  estado  de  saúde,  bem  como  executar  o  tratamento
denominado “IMPLANTE DE DISPOSITIVO INTRA - UTERINO (DIU) HORMONAL” e todos os
procedimentos que o incluem, inclusive anestesias ou outras condutas médicas que tal tratamento
médico possa requerer, podendo o referido profissional valer-se do auxílio de outros profissionais
de saúde. 

Declara, outrossim, que o (a) referido (a) médico (a), atendendo o Código de Ética Médica
e  após  a  apresentação  de  métodos  alternativos,  sugeriu  o  tratamento  médico  cirúrgico
anteriormente  citado,  prestando  informações  detalhadas  sobre  o  diagnóstico  e  sobre  os
procedimentos a serem adotados no tratamento sugerido e ora autorizado, especialmente os que
se seguem.

COMPLICAÇÕES MAIS FREQUENTES: 

Infecção uterina de anexos uterinos. 
Perfuração Uterina. 
Migração do dispositivo. 
Expulsão do DIU. 
Dor pós-implante.



Sangramento excessivo pós-implante. 
Sangramento excessivo no período menstrual. 
Gravidez (tópica ou ectópica) 

       * Caso ocorra algumas das complicações, será prestada toda assistência médica para o
paciente, sendo informado dos cuidados e tratamento. 

Declaro, sob as pena da lei, que: 

• Em  consulta  realizada  com  o(a)  médico(a)  acima  indicado,  tomei
conhecimento  das  complicações  que  podem  advir  da  utilização  do  dispositivo
intrauterino e mesmo assim reafirmo o interesse em implantá-lo;

• Fui  informada  sobre  os  diversos  métodos  contraceptivos  existentes,
definitivos e não definitivos, tendo optado pelo uso do DIU; 

• Fui informada que o implante de dispositivo intrauterino não possui cem por
cento (100%) de eficácia para a contracepção; 

• Fui informada de que, eventualmente, podem ocorrer gestações ectópicas,
perfuração uterina e infecções anexais; 

• Estou ciente que o dispositivo intrauterino a ser implantado tem prazo de
eficácia e que o mesmo deve ser trocado no prazo estipulado pelo fabricante de
acordo com o modelo, devendo, ao final, ser substituído ou retirado; 

• Declaro  ter  sido  orientada  da  necessidade  de  acompanhamento  regular
após a implantação do DIU.

• Fui  informada  das  complicações  mais  frequentes,  incluindo  maior  perda
hemorrágica menstrual (a qual Rubrica da paciente ou responsável pode levar a
anemia) e alteração da flora vaginal favorecendo infecções genitais; 

• Estou ciente que, como método anticoncepcional, o DIU também apresenta
contraindicações,  não  devendo  ser  utilizado  diante  da  suspeita  de  gravidez  ou
gravidez  confirmada,  suspeitas  ou  presença  de  tumores  uterinos,  em casos de
sangramento  vaginal  sem  causa  conhecida,  nas  más  formações  uterinas  e  na
presença de infecções ginecológicas; 

• Estou informada que este formulário não contém todas as complicações e
riscos conhecidos ou passíveis de acontecer, mas apenas os mais frequentes; 

• Sou sabedora de que o plano de saúde / hospital contratado por mim não
terá nenhuma responsabilidade em caso de falha na utilização do DIU acarretando
gravidez. 

• Declara ainda o paciente e/ou seu responsável legal, ter lido as informações
contidas  no  presente  termo,  aos  quais  entendeu  perfeitamente  e  as  aceitou,
compromissando-se  a  respeitar  integralmente  as  instruções  fornecidas  pelo  (a)
médico (a), estando ciente de que sua não observância poderá acarretar riscos e
efeitos  colaterais  a  si  (o  paciente).  Declara,  igualmente,  estar  ciente  de  que  o
tratamento adotado não assegura a garantia de cura e que a evolução da doença e
do tratamento podem obrigar o(a) médico(a) a modificar as condutas inicialmente
propostas, sendo que, neste caso, fica o(a) mesmo(a) autorizado(a), desde já, a
tomar  providências  necessárias  para  tentar  a  solução  dos  problemas  surgidos,
segundo seu julgamento. 

• 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 consequências



inerentes  ao  procedimento  de  implante  de  Dispositivo  Intrauterino  (DIU)
hormonal por mim solicitado, concordando com as condutas médicas necessárias
a sua realização. 

Local e Data 

Assinatura do Paciente 

Ou Assinatura do Responsável 

Assinatura do Médico 


