
 
CONTRACEÇÃO DEFINITIVA 
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DIFERENÇAS? 
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Introdução  
A laqueação tubária (LT) constitui o método contracetivo definitivo mais frequentemente 
realizado.  
 
Objetivos  
Caracterizar a população de mulheres submetidas a LT (eletiva versus per-cesariana). 
Avaliar o grau de satisfação, a taxa de arrependimento, a necessidade de medicação 
hormonal adicional e eventuais diferenças estatisticamente significativas entre os dois 
grupos. 
 
Metodologia  
Consulta do processo clínico das utentes que realizaram LT no HPH entre janeiro de 2016 
e dezembro de 2018, de forma eletiva ou per-cesariana e realização de um questionário 
telefónico. A análise estatística foi realizada no SPSS.  
 
Resultados  
No período considerado: realizadas 258 LT (211 eletivas e 47 per-cesariana).  
A idade média das mulheres submetidas a LT eletiva foi de 37,8±4,5 anos, 
comparativamente com 34,1±4,3 anos nas LT per-cesariana. O número médio de filhos foi 
de 2,1 nas eletivas e 2,6 nas per-cesariana. 
O método contracetivo mais frequentemente utilizado previamente à laqueação era a 
contraceção hormonal combinada oral (43,6%), seguido do sistema intrauterino (11,4%).  
Quanto aos motivos para realização da LT, a maioria (84,4%) realizou-a por 
opção/planeamento familiar concluído, 7,1% por contraindicação para utilização de 
contraceção hormonal e 8,5% referiam intolerância/inadaptação a outros métodos.  
Em ambos os grupos, o grau de satisfação com o método foi elevado (90%). 13% das 
mulheres que realizaram LT eletiva e 10% das que realizaram LT per-cesariana tiveram 
necessidade de medicação hormonal posteriormente à cirurgia. A taxa de arrependimento 
global foi de 12,7% (10,2% eletiva versus 2,5% nas per-cesariana).  
Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos no 
que diz respeito ao grau de satisfação (p=0.323), taxa de arrependimento(p=0,211) e 
necessidade de medicação adicional (p=0,773). 
 
Conclusões  
Apesar do grau de satisfação global ser elevado (90%), este trabalho reflete a importância 
de um consentimento informado detalhado antes da realização de LT, com ênfase na sua 
irreversibilidade e na eventual necessidade futura de medicação hormonal. 
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Introdução  
Segundo os "Critérios de Elegibilidade para a Utilização de Contracetivos 2015” da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), constitui um aumento do risco cardiovascular o uso 
de contracetivos hormonais combinados (CHC) nas mulheres com Diabetes Mellitus se 
associado a lesão de órgão-alvo, fatores-de-risco/eventos cardiovasculares ou perante 
diabetes com mais de 20 anos de evolução. O uso de CHC é então classificado como 
categoria 3/4, não devendo ser utilizado. 
 
Objectivos  
Analisar a contraceção das mulheres diabéticas da USF do Parque e a sua adequabilidade 
com os critérios da OMS. 
 
Metodologia  
Selecionaram-se as mulheres com Diabetes Mellitus em idade fértil da USF. Através de 
análise dos processos clínicos foi determinada a presença de lesão de órgão-alvo, eventos 
cardiovasculares, fatores-de-risco cardiovascular, duração de doença e contracetivo em 
uso. A análise de dados foi executada em SPSS®. 
 
Resultados  
Amostra constituída por 19 mulheres diabéticas em idade fértil, com idade média de 40,7 
anos.   
Identificaram-se n=14 mulheres diabéticas com contraindicação para uso de CHC, sendo 
que duas delas usam indevidamente CHC. 
Verificou-se a presença de contraindicação para uso de CHC pelas seguintes condições 
associadas à diabetes: 10 apresentam múltiplos fatores-de-risco cardiovascular, 2 
apresentam eventos cardiovascular major associados a lesão de órgão-alvo, 1 teve um 
evento cardiovascular major e 1 apresenta lesão de órgão-alvo. 
A maioria da amostra usa métodos contracetivos não-hormonais (n=13).  O método 
hormonal mais prevalente é o sistema intrauterino usado por 3 mulheres. Apenas 2 mulheres 
fazem uso de CHC. 
 
Conclusões  
Verifica-se que uma multiplicidade de fatores, frequentemente associados à diabetes, 
podem condicionar a escolha adequada de contracetivos em mulheres diabéticas. 
Na maioria da amostra o contracetivo adotado está concordante com as orientações da 
OMS. 
Importa reforçar a necessidade de rever em consulta o método usado e suas 
contraindicações, proporcionando às mulheres uma opção eficaz de menor risco. 
As conclusões da análise são limitadas pela dimensão da amostra. 
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Introdução  
Um aumento da taxa de gravidez indesejada foi verificado principalmente em regiões em 
vias de desenvolvimento, essencialmente devido à marginalização das mulheres e 
restrições no acesso a serviços de saúde. É, portanto, necessário desenvolver contracetivos 
vaginais eficazes e seguros que correspondam às necessidades pessoais e culturais destas 
mulheres. 
Os cloretos de benzalcónio (BKC) e de miristalcónio (MKC) são surfatantes catiónicos 
espermicidas que podem ser utilizados como princípios ativos em formulações 
contracetivas. Contudo, faltam estudos relativos à sua eficácia e segurança. 
 
Objectivos  
Analisar a eficácia e segurança in vitro destes compostos e comparar os efeitos com os do 
nonoxinol-9 (N9), descrito como tóxico para o epitélio cervical humano. 
 
Metodologia  
A eficácia de BKC e MKC (6,8-6,8x10-4mM) foi testada em amostras normozoospérmicas 
humanas após 0 e 10 minutos de exposição. A viabilidade, integridade do acrossoma e 
mobilidade foram avaliadas, bem como a capacidade de penetração dos espermatozoides 
utilizando uma matriz viscosa de metilcelulose para mimetização do muco cervical.  
A segurança dos compostos foi determinada pela viabilidade e estado metabólico das 
células HeLa, usadas para mimetizar o epitélio vaginal/cervical humano, após 0 e 1 hora de 
incubação. Uma concentração comercializada de N9 foi utilizada em todas as experiências. 
 
Resultados  
A 6,8–6,8x10-1mM os compostos causaram imobilidade total e perda da capacidade de 
penetração espermática, declínio da integridade do acrossoma e do estado metabólico das 
células HeLa, e morte em ambos os tipos celulares. Não foram detetadas diferenças 
relativamente ao N9. 
Nas doses mais baixas os compostos apresentam alguma disparidade. Porém, à 
concentração mais baixa ambos provocam efeitos adversos na mobilidade e acrossoma, e 
efeitos menores nas células HeLa. Diferenças existem comparativamente ao N9. 
 
Conclusões  
BKC e MKC são nefastos para os espermatozoides, mas mesmo à concentração mais baixa 
é visível uma pequena toxicidade nas células HeLa. No futuro é necessário determinar se 
as células HeLa recuperam do efeito adverso. 
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OUTROS 
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Introdução  
A maternidade na adolescência tem enorme impacto na vida da adolescente, comportando 
mudanças drásticas a nível pessoal, relacional e até sexual. A literatura científica aponta 
como principais fatores de risco para uma gravidez o desfavorecimento social e económico, 
insucesso escolar e ausência de utilização ou utilização ineficaz de contraceção. A crise 
económica portuguesa trouxe consequências a todos estes níveis, incluindo no acesso a 
cuidados de saúde. 
 
Objectivos  
Avaliar o impacto da crise económica portuguesa na ocorrência de gravidez na adolescência 
na população de utentes da Consulta de Gravidez/Adolescentes da Maternidade Daniel de 
Matos nos períodos 2008-2011 vs. 2014-2018. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo dos processos clínicos, com análise descritiva de dados e estatística 
não paramétrica, recorrendo ao SPSS. 
 
Resultados  
Incluíram-se 135 adolescentes entre os 14 e os 19 anos. No grupo I (2008-2011) foram 
incluídas 46 (34%) e no grupo II (2014-2018) 89 (66%). A diferença do grau escolaridade 
entre os dois grupos foi estatisticamente significativa (p=0.013), com destaque para a 
frequência em curso profissional que aumentou de 9% para 32%. Não se verificou diferença 
entre o contexto sociocultural (meio urbano vs. meio rural). Verificou-se uma diferença 
estatisticamente significativa no uso de contraceção, com maior número de adolescentes 
sem utilização de contraceção no grupo II (23% vs. 67%) (p=0.000) e menor utilização do 
preservativo (30% vs. 12%), pílula, implante subcutâneo e injetável (46% vs. 20%). A 
gravidez ocorreu por opção em 20% vs. 11% das utentes. Quanto à contraceção pós-parto 
também se encontrou uma diferença estatística (p=0.028), havendo menos adolescentes a 
sair da maternidade sem contraceção (60% vs. 35%), com um aumento da escolha do 
DIU/SIU como método contracetivo (0% vs. 16%). 
 
Conclusões  
Após 2014 verificou-se um aumento do número de adolescentes que engravidaram por não 
utilização de contraceção. Após o parto, houve um aumento do uso de contraceção, 
sobretudo de métodos de longa duração. 
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OUTROS 
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Introdução  
A gravidez e o pós-parto são momentos de oportunidade única relativamente à contraceção, 
uma vez que a mulher está em contacto com os serviços de saúde e há várias oportunidades 
para o esclarecimento e informação. Este assunto torna-se ainda mais importante se 
considerarmos a maior morbilidade materna e neonatal associada a períodos intergenésicos 
curtos. 
 
Objectivos  
Avaliar a informação e as opções de contraceção no pós-parto em mulheres com parto no 
Centro Hospitalar e Universitário de São João (CHUSJ).  
 
Metodologia  
Durante o mês de Agosto de 2019, foi entregue a todas as mulheres que tiveram o parto no 
CHUSJ um questionário para avaliar os conhecimentos e opções pretendidas. Recorrendo 
ao programa SPSS, foi realizada uma análise estatística descritiva dos resultados. 
 
Resultados  
107 mulheres aceitaram colaborar e preencheram o questionário. Das mulheres 
participantes, 49.5% não foram informadas durante a gravidez das opções contracetivas no 
pós-parto e 44.9% não foram informadas no momento da alta. Por outro lado, 93.3% das 
mulheres foram orientadas para consulta de revisão puerperal. A opção contracetiva 
preferida para o pós-parto foram os progestativos orais (49.0%), mesmo entre as mulheres 
que não pretendem mais filhos (45.7%). Apesar dos contracetivos reversíveis de longa 
duração serem mais eficazes, não dependentes da utilizadora, compatíveis com a 
amamentação e 60.7% das mulheres estarem informadas sobre progestativos subcutâneos 
e 55.5% sobre dispositivos intra-uterinos, estes foram escolhidos apenas por 18.0% das 
mulheres em geral e 25.7% das mulheres que não pretendem mais filhos.  
 
Conclusões  
Os nossos resultados reforçam a importância do esclarecimento adequado sobre 
contraceção, especialmente em grupos de risco e em mulheres que não pretendem novas 
gravidezes e nas quais a contraceção de longa duração poderá ser uma opção mais 
vantajosa. Este estudo poderá funcionar como um ponto de partida para a melhor 
informação das grávidas e puérperas relativamente à contraceção no pós-parto. 
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Introdução  
A incidência de crime contra a autodeterminação sexual nas mulheres em Portugal em 2014 
estimou-se em 1% e houve 374 queixas (≈1/dia). No CHUA-Faro, na indisponibilidade da 
Medicina Legal, estes casos são observados pelo SU de Ginecologia-Obstetrícia. 
 
Objectivos  
Caracterizar as alegadas violações sexuais e avaliar a actuação hospitalar. 
 
Metodologia  
Estudo observacional retrospectivo dos casos de alegada violação sexual no SU 
de Ginecologia-Obstetrícia do CHUA-Faro entre Maio-2017 e Maio-2019. Incluídos 24-
28 casos consoante registos disponíveis. 
 
Resultados  
As utentes tinham entre 11-47 anos (média 25; moda 22), sendo 46% portuguesas. Os casos 
verificaram-se na Primavera (43%), Verão (32%), Outono (11%) e Inverno (14%). 
O alegado agressor era desconhecido (68%), conhecido não co-habitante (11%) e co-
habitante (14%). Em 11% não se tratava da 1ª agressão. O tempo desde a agressão até 
admissão SU foi: <3h (30%), 3-6h (37%), 6-12h (19%), >24h 
(15%). Dos 35% com amnese total/parcial: 80% alegavam ingestão de álcool (vs. 22% sem 
amnese) e 30% consumo de bebida oferecida pelo agressor (vs. 0%).  
As utentes sem perda de conhecimento referiam penetração vaginal (100%), oral (16%), 
anal (11%), e agressão física não-sexual (29%). Desconsiderando o uso de preservativo 
(referido em 18%) a contracepção foi: nenhuma (50%), ACO (29%); Implanom® (17%); LTB 
(4%) e DIU (4%). 35% referia sintomas físicos. 
 
O tempo médio de espera no SU foi 51min (DP 36min). Realizaram-se: DIG (81%), pesquisa 
toxicológica (67%), serologias infecciosas (71%), colheitas de exsudado vaginal (77%); 
exsudados cervicais para Chlamydia (4%) e Gonorrhoea (65%); e exsudado anal 
para Gonorrhoea (8%). Foi oferecida antibioterapia profiláctica (91%) e contracepção 
de emergência (32%). Houve seguimento hospitalar em 62% das utentes portuguesas. 
 
Conclusões  
A maioria dos casos ocorre na Primavera/Verão, com agressor desconhecido, em jovens 
com memória dos acontecimentos sem sintomas físicos que referem penetração vaginal. 
Da actuação médica há um cumprimento insatisfatório na colheita de material, prescrição 
de contracepção de emergência e seguimento hospitalar. 
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