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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE CIRURGIA DE VASECTOMIA

 Uma cirurgia simples, que leva apenas alguns minutos, de recuperação 
rápida, que proporciona ao homem volta ao trabalho e atividades normais no dia 
seguinte.

  Não necessita internação e outros demais cuidados, que esteriliza o homem, 
por deixá-lo estéril. Com preços mais acessíveis, depois do apoio do governo aos 
hospitais que realizam o procedimento, a cirurgia de vasectomia tem �cado cada 
vez mais popular entre os homens.

 Na Polícia Militar a busca por essa cirurgia está cada vez maior, já que há no 
HPM médicos urologistas especializados para realização da cirurgia de vasectomia. 
É justamente pensando nesse aumento de demanda que se resolveu fazer esse 
manual para que toda a equipe de Psicólogos do SASPM e FASPM possa estar 
preparada para realização de laudos psicológicos exigidos pelos médicos.

 Cada caso é muito relativo, mas foram de�nidos alguns parâmetros para 
seguir como padrão. Seguem no �nal desse manual, há alguns links bem interes-
santes para consulta via internet, sobre a Vasectomia e sua reversão para que os 
psicólogos possam se acercar de informações e implicações proeminentes ao pro-
cesso.

 O médico geralmente solicita laudos da área da Psicologia, Assistência Social 
e Ginecologista, bem como exames clínicos, portanto, torna-se um processo mais 
demorado e criterioso. 

 Na busca pela cirurgia de vasectomia, o policial entra em contato pensando 
que a consulta será rápida e resolvida numa única vez. Para esse processo será  
considerado além do resultado do teste psicológico, a entrevista individual com o 
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policial e a entrevista com o casal, e para tanto serão necessários de 4 encontros no 
mínimo. O teste que está sendo feito é o BFP (BATERIA FATORIAL DE PERSONALI-
DADE).

 No primeiro contato do policial com a Psicologia, Agendar a primeira consul-
ta preferencialmente com o casal. Por que com o casal? Pois é um momento em 
que o psicólogo poderá cercar-se de dados mais especí�cos de ambos os lados 
para depois determinar as próximas sessões, facilitando toda a compreensão.

 A sequência de atendimentos que melhor se aplica ao processo é:
1º encontro com o casal: preencher a Ficha Branca. 

 - Avaliar o histórico de vida desde o início da relação conjugal, tempo de 
casamento, quantidade e idade dos �lhos e por quantos casamentos ambos já 
passaram. Avaliar também se houveram algumas separações do casal, seja por 
discussões ou brigas. (Esse aspecto é para avaliar a estabilidade do casal).

 - Analisar o motivo da decisão de se fazer a vasectomia e principalmente 
“sondar” se não há pressão de alguma das partes, pois a esposa pode estar queren-
do que ele faça porque ela não quer mais usar métodos contraceptivos e assim ele 
pode estar fazendo pela necessidade dela e não pelo desejo dele. Ele também 
pode simplesmente não gostar de usar camisinha e muito menos praticar o coito 
interrompido. É preciso observar qual o real desejo e de quem é o desejo principal. 

 -Levantar a hipótese de que eles poderão se separar um dia, ele poderá casar 
com outra pessoa e a mesma querer ter �lhos. 

 -Falar sobre o processo de reversão, não é algo simples (leia sobre reversão 
da vasectomia no link http://reversaodevasectomia.com/b.php e saliente as infor-
mações para o casal);

 - Informar que o teste poderá tanto indicar como também contra indicar o         
procedimento e no caso de reprovação, será trabalhada a questão pela qual se 
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contraindicou o procedimento, para que depois de um tempo pré-determinado, 
seja refeito o teste.

2º encontro somente com o policial: 

 - Observar seu comportamento (ansiedade, tristeza, inquietação etc);

 - Conversar sobre sua vida e as questões pelas quais passa atualmente. (O 
interesse é saber se está passando por alguma situação muito difícil e se tem carac-
terísticas de resiliência);

 - Conversar sobre a estabilidade conjugal – aprofundar. (A intensão é que se 
possa avaliar se ainda há afeto conjugal – amor, e se ele possuí relações extra-con-
jugais);

 - Observar se a decisão permanece a mesma desde o 1º encontro do casal;

 - Sublinhar a responsabilidade da decisão da cirurgia que é somente dele (é 
ele quem fará a cirurgia), para que ele tenha certeza de que não irá se arrepender e 
caso haja arrependimento, como lidaria com essa questão;

 - Observar se é uma pessoa mais otimista ou pessimista.

3º encontro com o policial para realização do teste:

 - Observar se o seu comportamento (ansiedade, tristeza, inquietação etc) 
continua o mesmo dos outros dois encontros. (A intensão é averiguar se há muita 
mudança de humor ou instabilidade nas decisões).

 - Informar as exigências especí�cas do teste BFP, desde como fazê-lo até o 
tempo para realização. Lembrando que o BFP não tem tempo determinado para 
sua realização.
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 - Observar se o policial foi bem receptivo ao teste e se teve dúvidas durante 
o processo;

 - Agendar o próximo encontro para devolução do processo. 

OBS.: Caso haja alguma dúvida relativa ao teste confrontando com os comporta-
mentos e discursos apresentados nas entrevistas anteriores, é possível realizar 
mais um ou doisencontros antes da entrega �nal do lado psicológico a �m de 
instrumentalizar-se quanto ao aparato �nal do processo. A cirurgia é fácil e bem 
pouco invasiva, mas o que importa para a psicologia é saber se há condições 
psicológicas do policial para o antes, durante e depois do procedimento da vasec-
tomia, pois a vida sempre é cheia de situações inesperadas e quanto mais ele esti-
ver preparado e/ou ciente da responsabilidade, melhor. A cirurgia de vasectomia é 
considerada um caminho quase sem volta (reversão extremamente onerosa), que 
exige do homem um estudo, e que se pense muito no caso, pois uma vez feita, as 
chances de que o homem recupere o seu estado anterior são quase nulas.

4º encontro com o policial para devolução de todo processo:

 - Fazer “toda a leitura” do laudo psicológico junto com o policial, para que 
todas as dúvidas possam ser sanadas no momento da entrega e assim evitar 
maiores aborrecimentos posteriores. Principalmente quando o policial não estiver 
apto à realização da cirurgia;

 - Caso o policial esteja apto, somente entregar o laudo psicológico lembran-
do-se de guardar uma via junto ao cadastro/prontuário/�cha;

 - Caso o policial não esteja apto, conversar sobre os motivos e expor a neces-
sidade de que se faça um acompanhamento psicoterapêutico até que ele possa se 
restabelecer e realizar um novo teste. Deixar claro que nessa situação é preciso 
esse movimento na intenção de ajudá-lo a realizar uma cirurgia quando estiver 
num momento melhor em sua vida e assim possa tomar uma decisão mais acerta-
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da.

 - Colocar-se a disposição.

Obs.: Há casos em que o policial não aceita o resultado negativo e não faz o acom-
panhamento. Procura outro psicólogo particular para conseguir o laudo que o 
médico pediu (nem sempre ele revela essa sua decisão). Nesse caso, o deixamos a 
vontade para decidir e só nos colocamos a disposição caso precise, independente 
de um laudo ou outras questões.

REVERSÃO DO PROCESSO DE VASECTOMIA

 Esta cirurgia tem um custo muito elevado em relação a vasectomia em 
virtude do tempo de cirurgia e do material utilizado nesta cirurgia o qual é muito 
mais caro. Os valores variam de 15 a 45 salários mínimos dependendo da região do 
Brasil e do hospital ou clinica em que o paciente fará a cirurgia. Maiores detalhes 
no link: http://reversaodevasectomia.com/b.php

CONCLUSÃO SOBRE VASECTOMIA E REVERSÃO DE VASECTOMIA 

 Se você vai fazer vasectomia: Não tenha pressa, pense bem. Sua maior 
preocupação não deve ser quanto à cirurgia em si, pois ela é muito simples. Você 
deve considerar se quer ou não quer mais �lhos pelo o resto de sua vida, pois esta 
é uma cirurgia de�nitiva. Converse bem com a sua esposa.
  
 Se você vai fazer reversão da vasectomia: Tenha pressa: quanto mais tempo 
passar, menor será a sua chance de a cirurgia dar certo. Tanto a cirurgia de reversão 
como a vasectomia são cirurgias sem grandes complicações. 
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