
PROTOCOLO 
 
 
 
 

SOLICITAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA 

 

 

(   ) VASECTOMIA (   ) LAQUEADURA 

 

  (   ) COM CESÁREA 

 

Em atendimento a Lei nº 9263 de 12/01/96, Art 10, § 3º, atesto que o(a) Sr.(a)__________________ 

________________________________________________________________________________, 

portador(a) de carteira Cabesp sob nº _______________________, firmou por escrito, manifestação 

de sua vontade livre e consciente em realizar o procedimento cirúrgico. Declaro que o(a) requerente 

encontra-se apto(a) em seu pedido, estando também livre de quaisquer empecilhos previstos no § 3º 

desta mesma Lei e que a documentação comprobatória encontra-se disponível, a qualquer tempo, 

para a Cabesp ou para os órgãos competentes fiscalizadores. 
 

 

 

 

 

_____________________________                                        _____________________________ 
 Local e data  Médico – assinatura e carimbo 



PROTOCOLO 

NORMAS CABESP PARA ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA 
(SEGUNDO LEI Nº 9263 DE 12/01/96 EM SEU ARTIGO 10º) 

Somente será permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: 

1) Estão autorizados pela lei a submeter-se ao processo de esterilização: 

a) os plenamente capazes (maiores de 21 anos) que tenham 2 filhos vivos, autorizado pelo 
cônjuge; ou 

b) os que são maiores de 25 anos, desde que autorizados pelo cônjuge; ou 

c) os relativamente capazes (entre 18 e 21 anos de idade), que tenham dois filhos vivos, 
desde que assistidos; ou 

d) os absolutamente incapazes, que tenham dois filhos vivos, desde que autorizados 
judicialmente; 

e) quando houver risco à saúde da mulher e do futuro concepto, desde que testemunhado em 
relatório escrito e assinado por dois médicos. 

2) Obrigatório o respeito ao prazo de 60 dias entre a solicitação e a realização da cirurgia 

esterilizadora; 

3) É conveniente a entrega de documento escrito sobre os riscos das citadas cirurgias, incluindo 

seus possíveis efeitos colaterais, apontando suas dificuldades de reversão e opções de 

contracepção reversíveis existentes, mediante recibo, informando inclusive as instituições de sua 

realização; 

4) O médico que receber a solicitação deverá declarar por escrito que o paciente está livre da 

influência de quaisquer drogas, álcool, etc.; 

5) É vedada esterilização cirúrgica em mulheres durante o período de parto ou aborto, exceto nos 

casos de comprovada necessidade de cesarianas sucessivas; 

6) Em se tratando de risco à vida ou à saúde da mulher ou no futuro concepto, deverá ser afastado 

por dois médicos. 

 

IMPORTANTE: CONFORME NORMAS LEGAIS, SÓ SERÁ ACEITA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 

COM A RESPECTIVA ASSINATURA DO MÉDICO, NÃO SENDO ACEITA CÓPIA DE XEROX OU FAX. 

SOLICITAMOS AINDA, INFORMAR ONDE SERÁ REALIZADA A CIRURGIA. 
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