
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Prontuário: ______________________________   Leito: ____________

Passagem: __________________________ Data: _____/_____/_____

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido Implante Subdérmico 

Contraceptivo de Etonogestrel 68 mg 
para Contracepção Pós Parto

Eu, _____________________________________________________________________________, declaro 
ter sido informada claramente a respeito de benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos 
relacionados ao uso de implante subdérmico de etonogestrel 68 mg, indicado como método contraceptivo 
reversível de ação prolongada e autorizo a inserção do mesmo, como acolhimento da minha manifestação de 
vontade para contracepção pós parto.

Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas foram resolvidas pelo Dr (a): __________________
______________________________________________________________________________________.

Entendi que o implante é um pequeno bastão de plástico flexível com 4 cm de comprimento e 2 mm de 
diâmetro, que contém 68 mg da substância ativa etonogestrel, um hormônio feminino sintético, semelhante 
à progesterona. O médico irá inseri-lo logo abaixo da pele de meu braço com aplicação de anestésico local. 

Entendi que o mesmo funciona através do bloqueio à ovulação e espessamento do muco do colo do útero, o 
que dificulta a passagem dos espermatozóides para o útero.

Fui claramente informada quanto aos seguintes efeitos adversos e riscos de uso deste produto: 

Muito Comuns (>1/10 usuárias):
• Dermatológicos: acne 
• Neurológicos: cefaleia
• Relativos à reprodução: sensibilidade mamária, menstruação irregular, vaginites
• Metabólicos endócrinos: aumento de peso.

Comuns (1/10 a 1/100 usuárias):
• Metabólicos endócrinos: redução de peso 
• Gastrointestinais: dor abdominal, náusea 
• Psiquiátricos: mudança de humor 
• Relativos à reprodução: amenorreia, dismenorreia, cistos ovarianos
• Outros: reação no lugar do implante, fadiga.

Raros (menos que 1/1000 usuárias): 
• Respiratórios: faringites, infecção do trato respiratório superior, embolia pulmonar 
• Psiquiátricos: ansiedade, insônia
• Neurológicos: enxaqueca
• Gastrointestinais: vômito, constipação, diarréia
• Relativos à reprodução: secreção ou coceira na região genital, gestação, gestação ectópica.

Foi informada que se trata de um método contraceptivo com duração de três anos e com taxa 
de gravidez inferior a 1% (ao redor de 5 para cada 10.000 mulheres) e pode ser usado por 
mulheres que estão amamentando. *TE*

TE



Fui informada sobre a possibilidade de uso de outros contraceptivos disponíveis para uso no pós parto: DIU 
de cobre e camisinha masculina. Também fui informada sobre a possibilidade de uso de injeção trimestral ou 
pílulas contraceptivas de progesterona a partir de 6 semanas pós parto, bem como dos métodos contraceptivos 
combinadas (estrógeno e progestágeno) a partir de 6 semanas pós parto se não estiver amamentando ou 6 
meses pós parto se estiver amamentando.

Continuarei a ser atendida na Unidade Básica de Saúde de minha referência, para retirar o implante após 
período de três anos ou até em caso de desistir de usar o produto antes desse período. 

Autorizo a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo a fazer uso de informações relativas ao emprego de 
implante subdérmico de etonogestrel 68 mg na minha situação, desde que seja assegurado o anonimato. 

Hospital Municipal Vila Santa Catarina, _______ de _______________ de 20____.

Nome da paciente:________________________________________________________________________

Nome do(a) responsável legal: ______________________________________________________________

Documento de identificação do responsável legal: _______________________________________________

Assinatura da paciente ou do responsável legal:_________________________________________________

Assinatura e carimbo do(a) médico(a): ________________________________________________________ 


