
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Prontuário: ______________________________   Leito: ____________

Passagem: __________________________ Data: _____/_____/_____

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido Inserção e Uso de 

Dispositivo Intra Uterino (DIU) de Cobre

Eu, ____________________________________________________________________________, declaro 
ter sido informada claramente a respeito de indicações, contraindicações, modo de inserção, vantagens, 
riscos, e principais efeitos adversos relacionados ao uso de DIU de Cobre, 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 DIU é um dispositivo de polietileno em formato de T, recoberto por cobre em sua haste e seus 
braços. Entendi que ao ser colocado no útero o DIU previne a fertilização, reduz o número e viabilidade dos 
espermatozóides que chegam à porção ampular da trompa onde está o óvulo, e altera os movimentos das 
trompas, o que dificulta a movimentação do óvulo em direção ao útero. 

Fui orientada que o DIU será inserido no meu útero por via vaginal (após parto vaginal ou abortamento) ou 
através da incisão do útero (após parto cesariano), com uso de instrumental apropriado, sem necessidade de 
procedimento anestésico específico para isso.

Indicação e eficácia do tratamento:
A inserção pós-placentária de dispositivo intrauterino (DIU) é uma opção segura, conveniente e eficaz 
para a contracepção pós-parto, sendo indicada para todas as mulheres que desejarem, na ausência de 
contraindicações. “Pós-placentária” se refere à inserção dentro de 10 a 15 minutos após a saída da placenta, 
seja parto vaginal, ou cesárea.

Comparado aos outros métodos contraceptivos, a inserção precoce do DIU pós-parto tem várias vantagens: 
fornece contracepção imediata sem interferir com a amamentação, pode evitar o desconforto relacionado à 
inserção em outro momento e garante a certeza de que a paciente não está gestante no momento de inserção.
É um método que dura 10 anos, com taxa de gravidez inferior a 0,4 % (ou 4 mulheres a cada 1000) no 
primeiro ano. 

Contraindicações:
O DIU não deve ser utilizado na presença de qualquer uma das condições descritas a seguir:

1. História de doenças sexualmente transmissíveis adquiridas durante a gravidez. Vale ressaltar que sífilis 
e HIV descobertos e tratados durante o pré-natal não são contra-indicações.

2. Infecção intra-uterina recente ou ativa;
3. Cavidade uterina anormal (mioma submucoso, malformações uterinas);
4. Câncer de colo uterino.

O DIU não deve ser inserido após o parto imediato nos casos em que ocorrer:
1. Febre (temperatura superior a 37,8 graus) durante o trabalho de parto;
2. Hipotonia ou atonia uterina após dequitação;
3. Rotura das membranas ovulares durante mais de 24 horas antes do parto.
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Riscos e desconforto:
Fui informada de que pode haver desconforto à inserção pós parto vaginal.
Fui informada de que o procedimento de colocação do DIU após o parto não foi associado com o aumento 
da infecção, perfuração uterina, hemorragia pós-parto, ou hipo-involução uterina, sendo o risco comparável 
àquele da colocação tardia.
Fui informada de que quando a inserção é realizada no pós-parto imediato, a taxa de expulsão é mais elevada 
(cerca de 12% no primeiro ano), quando comparada com a inserção 6 semanas mais tarde (cerca de 6 a 8%). 

Fui informada sobre a possibilidade de uso de outros contraceptivos no pós parto: implante subdérmico 
de etonorgestrel 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.

Fui informada que é recomendável revisão, se possível com ultrassonografia transvaginal, em 1 mês após a 
inserção e, após, como parte das revisões ginecológicas de rotina, em Unidade Básica de Saúde.

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): ________________________________________________________ 


