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Por meio deste instrumento, eu, __________________________________________________________ portador do RG

nº _______________________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________________________ a

condição de paciente ou meu Responsável Sr. (a) _____________________________________, RG nº

____________________________________ e CPF nº _______________________________________, DECLARO que

autorizo o médico (a) Dr.(a) _________________________________ CREMERS nº __________________________ a

realizar o tratamento/procedimento/exame denominado de

__________________________________________________________________________________ que consiste em:

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROCEDIMENTO:

• A Vasectomia é um método de interrupção da fertilidade masculina, causada pela secção dos ductos

deferentes, interrompendo assim a passagem dos espermatozoides para o líquido ejaculado;

• São feitos um ou dois cortes no escroto, que são posteriormente costurados, podendo haver necessidade ou

não da retirada dos pontos, dependendo do material utilizado.

2. DESCRIÇÃO DOS INSUCESSOS:

• Apesar de poder ser tentada a reversão futura desta cirurgia, ou seja, a recanalização do ducto deferente,

quanto maior o tempo de interrupção do deferente, menor o índice de sucesso em readquirir fertilidade;

• Apesar de a Vasectomia ser um método de esterilização permanente, existe uma pequena possibilidade (1 em

cada 2000 operações) de ocorrer recanalização espontânea, ou seja, ocorrer a passagem os espermatozoides

de um ducto para outro e voltarem a ser ejaculados e o individuo permanecer fértil e ocasionar uma gravidez;

• O método não interfere na função sexual nem causa impotência sexual (ou disfunção erétil). Até o momento

não se conhece nenhuma doença que ocorra mais frequentemente em homens vasectomizados;

• O paciente só poderá retornar sua atividade sexual sem qualquer forma de anticoncepção quando o

espermograma mostrar ausência de espermatozoides no ejaculado. Isto só ocorre em geral após uma media

de 25 ejaculações, que é o número necessário para “esvaziar” o trato genital, que está à frente de onde foi feita

a secção do ducto deferente.

3. DESCRIÇÃO DE COMPLICAÇÕES DO ATO OPERATÓRIO:

• Hematoma (sangramento interno), aparecimentos de manchas escuras no escroto e/ou no pênis (equimoses),

dor ou infecção.

4. DESCRIÇÃO DA ANESTESIA:

• Operação feita com anestesia local, podendo-se utilizar de outras formas de anestesia caso minha condição

clínica requeira.

5. DESTINO DA PEÇA OPERATÓRIA:

Não se aplica.
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Estou ciente ainda que, consoante disposição legal expressa do Código de Ética Médica, é vedado ao médico:

Art. 22 – Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o

procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.

Declaro ter sido suficientemente esclarecido pelo (a) Dr (a). ____________________________ e sua equipe, a respeito

do meu diagnostico e seu tratamento e riscos, de maneira a me decidir, livremente, me submeter ao procedimento

indicado.

Declaro estar plenamente ciente de que o tratamento/cirurgia e/ou exame a ser realizada, face a possibilidade da

ocorrência de riscos e complicações, não permite ao cirurgião e sua equipe assegurar-me garantia expressa ou implícita

de cura.

Por fim, declaro a minha plena satisfação quanto ao atendimento as minhas dúvidas e questões, o que me foi feito em

linguagem clara, acessível e precisa pelo médico, e que todos os espaços em branco foram preenchidos antes da minha

assinatura.

Tendo ouvido, lido e aceito as explicações sobre os RISCOS E COMPLICACOES, mais comuns deste procedimento e

das chances de seu INSUCESSO, declaro, através da minha assinatura aposta neste instrumento particular, o meu

pleno e irrestrito consentimento para a sua realização, tudo isto na presença de duas testemunhas.

Bento Gonçalves, _________ de _______________________________ de ____________.

____________________________________                               ________________________________________

ASSINATURA DO MÉDICO ASSINATURA DO PACIENTE

Testemunhas:

_____________________________________________

CPF nº

_____________________________________________

CPF nº


