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PROGRAMA DE
PLANEJAMENTO FAMILIAR



 Os pacientes candidatos à Contracepção Cirúrgica (Laqueadura ou 
Vasectomia) deverão preencher o requerimento padronizado na secretaria 
Geral do Hospital Naval Marcilio Dias (HNMD), localizada no 4º andar.

Ÿ Carteira de Identidade do casal;
Ÿ Certidão de Casamento, ou
Ÿ Documento ocial comprovante de união estável; ou
Ÿ Documento ocial de separação judicial ou divórcio;
Ÿ Certidão de Nascimento dos lhos;
Ÿ Certidão de Óbito (se houver lho falecido);
Ÿ Bilhete de Pagamento do Titular; e

Ÿ Caso o requerente seja dependente de militar (lha solteira ou pensionista) deve ser 
anexado a identidade do Militar responsável ou da Pensionista;

Ÿ No término da reunião, caso o casal ainda permaneça convicto na decisão de 
submeter-se a esterilização, deverá assinar termo de aceitação de contracepção 
cirúrgica;

Ÿ Após o cumprimento dos procedimentos listados acima, a solicitação será 
encaminhada à comissão de Planejamento Familiar;

Ÿ Na ocasião da reunião, a assinatura da lista de presença pelo casal é critério primordial 
e comprobatório de participação no Programa de Planejamento Familiar;

Ÿ A comissão de Planejamento familiar (CPF) se reunirá mensalmente, após o término da 
reunião, para analisar os processos e encaminhar o parecer  para o Serviço Social;

Ÿ Após o deferimento pela CPF o requerente ou seu cônjuge poderá retirar no Serviço 
Social a Guia de Encaminhamento (com validade de 6 meses) que deverá ser 
apresentada na Clínica para a execução do procedimento.

Ÿ O requerente deverá entrar em contato com o Serviço Social para tomar ciência sobre o 
seu requerimento.

Ÿ Todos os procedimentos do Programa do Planejamento Familiar estão regulamentados 
na Lei 9.263 de 12/01/1996, Art. 10 promulgado em 19/08/1997 (DOU de 
20/08/1997) e Ordem Interna nº 10-05.

Ÿ O requerimento deve ser solicitado pelo Militar ou Pensionista viúva;

Ÿ Caso o requerente seja Militar da ativa, o requerimento deve ser assinado pelo 
Comandante da OM. De acordo com a SGM-105 (5ª Revisão), cap. 20 inciso 20.3.2;

Procedimentos e documentação necessária
para a solicitação da contracepção.

É preciso anexar ao requerimento xerox dos seguintes documentos:

OBSERVAÇÃO: SOMENTE EM CASO DE LAQUEADURA NO PARTO

Ÿ Relatório Médico com a assinatura de dois prossionais de 
Medicina indicando o procedimento de laqueadura no parto.

Ÿ Comprovante de cesáreas anteriores em papel timbrado da 
Unidade de Saúde onde foi realizado o procedimento; 

Após a entrega do requerimento com os documentos anexos

Ÿ O casal deverá fazer uma entrevista no Serviço de Assistência Social no subsolo 
1 – SS1 – Segundas-feiras de 07:30 às 11:30h.

Ÿ O casal deverá fazer uma entrevista no Serviço de Psicologia no SS1 – Segundas-
feiras de 09:30 às 11:30h.

Após a entrega do requerimento com os documentos anexos

Ÿ Após as entrevistas, o casal deverá participar de uma reunião sobre 
Planejamento Familiar que acontecerá na 1ª terça-feira de cada mês, às 08:00h 
na sala “C” do 14º andar.

 A reunião será em grupo e abordará temas diferentes por prossionais 
de diversas especialidades.

Ÿ É imprescindível o comparecimento do casal na reunião.

ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES


