
 
A contraceção nos cuidados de saúde primários 
 
PO01 - CICLO MENSTRUAL E PERÍODO FÉRTIL: CONCEITOS PRIORITÁRIOS EM EDUCAÇÃO 
PARA A SAÚDE 
 
Lídia Correia Lopes1 
1 - Universidade Aberta, Lisboa 
Introdução  
Ciclo menstrual e período fértil traduzem dois importantes conceitos no âmbito da fisiologia reprodutiva, 
sendo o seu conhecimento condição necessária, dado que as informações sobre estes aspetos 
poderão influenciar na forma como a mulher/casal pode evitar uma gravidez indesejada e, 
consequentemente, como utiliza os métodos contracetivos. 
Os dados apresentados reportam-se aos resultados de uma investigação de doutoramento, no âmbito 
das Relações Interculturais, que teve como principal objetivo analisar a relação entre o conhecimento, a 
atitude e a prática do uso da contraceção num grupo de mulheres migrantes, na região de Lisboa. 
 
Objectivos  
Medir o nível de conhecimento das mulheres de origem africana e brasileira sobre o ciclo menstrual e o 
período fértil. 
 
Metodologia  
Estudo descritivo, exploratório e transversal com o recurso a metodologia mista. Utilizado o processo 
de amostragem não probabilística por conveniência, permitindo constituir e estudar um grupo de 75 
mulheres migrantes oriundas de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Brasil, 15 
de cada nacionalidade. A recolha de dados foi efetuada através de entrevistas semi-estruturadas, 
realizadas em instituições recreativas, sociais, religiosas e autárquicas dos concelhos de Amadora, 
Lisboa, Loures e Sintra, entre setembro de 2016 e março de 2017. Os dados quantitativos foram 
analisados no software SPSS 24.0 e os qualitativos com o recurso à técnica de análise de conteúdo 
temática. 
 
Resultados  
Registou-se um manifesto desconhecimento sobre as fases do ciclo menstrual e a determinação do 
período fértil, obtendo-se um conjunto significativo de respostas incompletas, confusas e, por vezes, 
completamente erradas. 
 
Conclusões  
O baixo nível de conhecimento das participantes sobre o ciclo menstrual e o período fértil revelam a 
importância de se considerar o desenvolvimento e a implementação de estratégias de educação para a 
saúde, que visem o aumento da literacia da mulher/casal no domínio dos processos fisiológicos e 
reprodutores. 
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PO02 - MÉTODOS CONTRACETIVOS NA USF CELASAÚDE 
 
Victoria Radamovschi 1; Carla Lima 1 
1 - USF Cela Saúde, Coimbra 
 
Introdução  
A Saúde Reprodutiva implica a possibilidade de ter uma vida sexual satisfatória, segura e decidir 
quando e com que frequência ter filhos. 
As opções contracetivas da mulher, ao longo do seu ciclo reprodutivo, vão sofrendo alterações, 
salientando aqui o papel do Médico de Família em orientar a escolha desta. 
 
Objectivos  
Conhecer os Métodos Contracetivos(MC) usados nas mulheres na idade fértil em 2 ficheiros da USF 
CelaSaúde, num determinado período temporal; 
Corelacionar o uso do MC com a presença de patologias, contraindicações e advertências ao seu uso 
tendo por base o Consenso sobre Contraceção da Sociedade Portuguesa de Ginecologia. 
 
Metodologia  
Dados colhidos através do sistema de registo informático e módulo estatístico Medicine-One®; 
processados pelo sistema Microsoft Excel®. 
 
Resultados  
No período estudado (1Ano), dos MC aplicados na USF CelaSaúde, predomina a Contraceção oral-
47.0% seguida da Contraceção, outros-41.9%.  
Observando a distribuição dos métodos pelos grupos etários, no Ficheiro A, verifica-se que dos 15-
30Anos predomina a C.Oral-70% e dos 31-50Anos verifica-se maior dispersão dos resultados, ao 
contrário do Ficheiro B em que a C.Oral predomina em qualquer faixa etária. 
Verificou-se ainda, no Ficheiro A, 14.2%mulheres a usar dispositivo intrauterino, 65%contendo 
Progestativo de maior dosagem. 
Os restantes métodos, no Ficheiro A representam-20.6% com maior prevalência da Esterilização-48.3% 
e no ficheiro B-22.2%, o mais representativo sendo o Preservativo-52.5%. 
Identificou-se 2-Fumadoras e 5-Hipertensas e 6-Fumadoras e 13-Hipertensas nos Ficheiros A e B, 
respetivamente, a fazer C.Oral, bem como 9-Obesas e 1-diabética no Ficheiro A e 19-Obesas no 
Ficheiro B. Não foram encontradas mulheres com patologia vascular e lesão de órgão alvo a fazer 
contraceção hormonal. 
 
Conclusões  
A escolha do Método Contracetivo vai ter sempre em conta a preferência da mulher e outras variáveis 
como: a idade, a condição biológica e as patologias associadas, necessitando uma vigilância ativa das 
mulheres nas consultas de Planeamento Familiar e seguimento contínuo pelo Médico de Família.  
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PO03 - CONTRACEÇÃO INTRAUTERINA...A REALIDADE DE UMA USF 
 
Joana Aguiar 1; Pedro Sousa 1; Inês Rosendo 1; Catarina Matias 1 
1 - USF Coimbra Centro 
 
Introdução  
Os cuidados de saúde primários são o primeiro contacto das mulheres com o SNS, assim cabe aos 
médicos de família atuar na promoção da saúde sexual e reprodutiva, com aconselhamento 
contracetivo individualizado, promovendo uma sexualidade segura e um planeamento familiar eficaz.  
A contraceção intrauterina é um método de longa duração, seguro, eficaz, não utilizador-dependente, 
que vai de encontro às expectativas de muitas mulheres. 
 
Objectivos  
Estudar as características das mulheres inscritas na USF Coimbra Centro com contraceção intrauterina 
e avaliar o seu grau de satisfação. 
 
Metodologia  
Estudo transversal e descritivo. População: todas as mulheres inscritas na USF CC com contraceção 
intrauterina. Variáveis: Idade, IMC, hábitos tabágicos, presença de fatores de risco CV, tipo de 
dispositivo, motivo de escolha, grau de satisfação e recomendação. Recolha de dados: Processos 
informáticos e aplicação de questionário telefónico, após consentimento, a todas as mulheres com pelo 
menos uma codificação W12 – Contraceção Intrauterina. 
 
Resultados  
Foram incluídas 143 mulheres, com idade média 43,14 anos; 37,8% tinha excesso de peso e 22% eram 
fumadoras. Da totalidade das mulheres, 49,7% tinham 2 filhos, 6,3% eram nulíparas e 0,7% tinha 5 
filhos. Tinham pelo menos um fator de risco cardiovascular 36,4% das mulheres. Quanto ao tipo de 
dispositivo, 74% optaram por SIU (91,5% Mirena®, 7,5% Jaydess® e 0,9% Kyleena®) e 26% DIU ( 
51% Nova-T®, 27% Multiload® e 21,6% Mona Lisa®). 
Aplicado questionário telefónico, apurou-se que 82% das mulheres está extremamente satisfeita com o 
método escolhido (5 numa classificação de 0 a 5), 78% escolheu o método para contraceção e 22% 
para tratamento. 95% das mulheres recomenda o método. 
 
Conclusões  
No estudo realizado verificou-se que a maioria das utilizadoras de contraceção intrauterina da USFCC 
pertence à faixa etária [40-50[ anos, são multíparas, com excesso de peso,  têm preferência pelo 
Sistema Intra-Uterino hormonal de Levonorgestrel, e estão maioritariamente satisfeitas com o método. 
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PO04 - A CONSULTA DE IVG NO CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE 
(CHUA) – UNIDADE DE FARO 
 
 Joana Simões 1; João Sasseti Coimbra 1; Maria Amália Pacheco 1; Ana Paula Silva 1 
1 - Centro Hospitalar e Universitário do Algarve - Unidade de Faro 
 
Introdução  
A interrupção voluntária da gravidez (IVG) é legal em Portugal desde 2007, funcionando a consulta no 
nosso hospital desde esse ano. À consulta recorrem mulheres de diferentes nacionalidades. O 
aconselhamento contracetivo faz parte da avaliação inicial, tendo em atenção as diferentes culturas. 
 
Objectivos  
Compreender as características da população que frequenta esta consulta no CHUA – Unidade de 
Faro, e os métodos contracetivos escolhidos. 
 
Metodologia  
Estudo retrospectivo que incluiu 1139 mulheres que realizaram IVG entre Janeiro de 2017 e 
Dezembro de 2018. 
 
Resultados  
26,75% das mulheres eram estrangeiras (principalmente Brasil, Cabo Verde, Roménia, Ucrânia, Nepal, 
Guiné e Índia). A idade média foi 29 anos. 47,9% concluíram o ensino secundário e 18,82% o ensino 
superior.  
 38,65% não tinham filhos, 31,62% tinham um, 20,82% dois e 8,92% três ou mais. 69,25% nunca tinha 
realizado uma IVG, 21,53% tinham realizado uma, 7.22% duas ou mais.  
O método contracetivo mais escolhido foi o hormonal, oral ou injetável (45,75%), seguindo-lhe o 
implante (25,74%) e o dispositivo intrauterino (DIU) (13,26%).  
Até aos 35 anos o segundo método preferido foi o implante, e, a partir dessa idade, o DIU. A 
contraceção definitiva aumentou com a idade, sendo apenas 3,37% após os 40. 
Não se encontraram diferenças nos métodos entre as nacionalidades. Nas mulheres com baixa 
escolaridade o implante foi o método de longa duração preferido. Nas com ensino superior, houve 
pouca diferença entre implante e DIU (14,42% vs 13,02%).  
 
Conclusões  
Mais de 1/4 das mulheres eram estrangeiras. A maioria escolheu um método contracetivo, optando 
39% por contraceção de longa duração. No entanto, quase 1/3 tinham realizado pelo menos uma IVG. 
A maior adesão ao DIU pelas mulheres mais instruídas poderá dever-se à falta de informação das 
restantes. 
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PO05 - CONTRACEÇÃO VERSUS IVG NAS ADOLESCENTES. REALIDADE NUMA UCSP DE UM 
ACES. 
 
 Vanda Maria Flôr Da Cruz Lamúria 1; Zélia Cristina Godinho Torres Candeias 1; Carmen Laurinda 
Branco Marmelo 1 
1 - UCSP S. Sebastião- ACeS Arrábida 
 
Introdução  
Este trabalho surge da necessidade de saber “quais são as estratégias adotadas pelos 
profissionais de saúde para promover a tomada de decisão consciente das adolescentes sobre 
o método contracetivo, após IVG”. A dimensão psicoemocional e social dos adolescentes em 
processo de IVG, leva-nos a procurar na evidência cientifica, estratégias para a promoção do 
conhecimento e da capacitação para melhorar a prestação de cuidados.  
 
Objectivos  
Analisar os dados referentes a IVG em adolescentes numa UCSP nos anos 2016, 2017 e 2018; 
Identificar as opções contracetivas das adolescentes após realização da IVG; 
Identificar as estratégias adotadas pelos profissionais para aumentar a adesão aos métodos 
contracetivos das adolescentes, após IVG. 
 
Metodologia  
Revisão da literatura com base na questão de pesquisa. Foram definidos como critérios de inclusão 
trabalhos publicados entre 2009- 2019 em português, espanhol e inglês e em texto integral. 
A pesquisa foi realizada em agosto de 2019, na plataforma b-on. Foram utilizados os termos na 
pesquisa indexados como Major Concept (MM) e na sua ausência, termos naturais. Os termos foram 
cruzados em ambas as bases de dados utilizando os descritores boleanos “OR” e “AND”.  
 
Resultados  
Embora se verifique um aumento do número total de IVG, apenas 3% são adolescentes.  
Dos dados analisados verificou-se a não existência de contraceção antes da IVG e instituído como 
método opcional das adolescentes a contraceção oral ou implante contracetivo. 
Dos 240 artigos identificados apenas foram incluídos 4 que correspondem à melhor evidência cientifica. 
Concluindo-se que a acessibilidade e o desenvolvimento das competências dos profissionais 
contribuem para a diminuição das IVG nas adolescentes.  
 
Conclusões  
A taxa de IVG nas adolescentes desta UCSP é baixa. Existe uma boa adesão aos contracetivos uma 
vez instituídos. A acessibilidade e as competências dos profissionais, permite uma procura efetiva pelas 
adolescentes. 
 
Palavras-chave : Contraceção, Interrupção Voluntária da Gravidez, Adolescentes, Tomada de 
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PO06 - RECORRÊNCIA NA IVG – PORQUE É QUE O MÉTODO FALHA? 
 
Sofia Jovina Martins 1;  Gisela De Almeida 2 
1 - Centro Hospitalar de Setúbal; 2 - Centro Hospitalar de Setúbal 
 
Introdução  
Ao analisar a taxa de recorrência de Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG), impôs-se uma análise 
dos métodos contracetivos escolhidos pelas utentes recorrentes na consulta de IVG. 
 
Objectivos  
Analisar os métodos de contraceção prévios utilizados pelas utentes que recorrem à IVG. Pretende-se 
analisar se alguns fatores como a idade da utente, paridade e antecedentes pessoais poderão ter 
influência na escolha do método 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo que engloba as utentes que recorreram à consulta de Interrupção Voluntária da 
Gravidez, por iniciativa própria ou encaminhadas pelo médico de família, no período compreendido 
entre setembro de 2018 e junho de 2019. As variáveis categóricas são apresentadas sob percentagens 
e frequências e são comparadas pelo teste de Fisher ou Qui – quadrado, conforme apropriado. O 
estudo estatístico foi realizado através do software SPSS v21. As variáveis contínuas, neste caso a 
idade, são apresentadas como média e desvio padrão. 
 
Resultados  
Das utentes recorrentes na consulta de IVG (27.3% da amostra, no mínimo de um episódio prévio), 
42.6 % não fazia qualquer método contracetivo. Dos casos que utilizavam contraceção, a maioria 
utilizava contraceção oral combinada e progestativa (13.9%), seguida do método barreira – preservativo 
(20.8%). Das utentes que utilizavam contraceção oral, justificam a falha de método por: esquecimento, 
toma concomitante de outros fármacos e episódio de doença natural. 
Cerca de 1% das utentes com recorrência na IVG dizia utilizar métodos naturais, sendo os mais 
utilizados o método com base no calendário e coito interrompido.  Nenhum dos casos de recorrência de 
IVG tinha optado no passado por um método LARC. 
 
Conclusões  
Uma consulta de IVG representa também uma circunstância de consciencialização acerca da vigilância 
ginecológica e orientação da contraceção futura, que deve ser aproveitada pelos profissionais de 
saúde. Ao olhar para uma amostra do CHS percebemos que, muitas vezes, este objetivo não é bem-
sucedido. O próximo passo é saber o porquê. 
 
Palavras-chave: IVG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PO07- MEIO URBANO E MEIO RURAL – EXISTEM DIFERENÇAS NA ACESSIBILIDADE À IVG? 
 
Ana Rolha 1; Raquel Sousa 1; Daniela Melo 1; Simone Subtil 1; Teresa Bombas 1; Eugénia Malheiro 1; 
Paulo Moura 1 
1 - CHUC - Maternidade Daniel de Matos, Coimbra 
 
Introdução  
A acessibilidade à interrupção voluntária da gravidez (IVG) é um problema nacional. Na nossa 
maternidade a consulta é aberta a mulheres dentro e fora da área de influência do hospital. 
 
Objectivos  
Caraterizar a população que solicitou IVG e verificar as diferenças entre a população dos meios urbano 
(MU) e rural (MR). 
 
Metodologia  
Análise retrospetiva dos ficheiros clínicos das mulheres que realizaram IVG entre 1/2018 e 7/2019. 
Estudo realizado com o SPSS v25. 
 
Resultados  
No período estudado 450 mulheres realizaram IVG, destas 63,1% (n=284) provinham do MU. A média 
de idade no grupo do MU foi 29,1±7,8 [14-46] e no MR foi de 29,7±7,4 [15-46] anos. Relativamente à 
paridade, no MU 46,1% eram nulíparas versus 44,6% no MR. Das multíparas, 10,9% no MU tinham um 
parto no último ano versus 4,8% no MR. No MU, 43,7% das mulheres tinham tido consulta de 
Planeamento Familiar no ano anterior versus 42,2% no MR. No MU, 26,1% não usavam contraceção 
versus 24,7% no MR. Como método contracetivo, no MU 54,5% usavam pílula oral combinada (COC), 
33,5% preservativo e 6,2% o coito interrompido; versus 48%, 33,6% e 4% no MR, respetivamente. A 
contraceção de emergência (CE) foi usada por 5,6% das mulheres no MU versus 3% no MR. 
A média da idade gestacional de acesso à consulta (IGAC) foi de 6 semanas(s)+6 dias(d) [4s+5d-10s] 
no MU e de 7s+0d [4s+2d-10s] no MR, não havendo diferenças estatisticamente significativas 
(p=0,304). 
Para contraceção pós-IVG, no MU 30,3% escolheu COC, 26,4% colocou DIU e 15,1% ficou sem 
contraceção; versus 38,2%, 24,8% e 10,9% no MR, respetivamente. No MU 14,1% faltou à consulta de 
revisão versus 8,4% no MR. 
 
Conclusões  
O número de mulheres que solicitou IVG foi superior no MU e a origem não teve influência na IGAC. A 
ausência de contraceção em mulheres férteis é frequente e a CE raramente é usada. 
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PO08- CONTRACEÇÃO APÓS IVG. QUAL A MELHOR ESCOLHA - CASUÍSTICA DO CENTRO 
HOSPITALAR DE SETÚBAL 
 
Gisela De Almeida 1 
1 - Centro Hospitalar de Setúbal 
 
Introdução  
A interrupção médica da gravidez (IVG) é um momento de reflexão sobre a contraceção utilizada pela 
utente e é uma oportunidade para a seleção de um novo método seguro e que diminua a probabilidade 
de recorrência.  
 
Objectivos  
Estudar como ocorre o aconselhamento e qual a escolha de contraceção das utentes após orientação 
na consulta. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo que analisa os casos da consulta de IVG do Centro Hospitalar de Setúbal (CHS), 
entre setembro de 2018 e junho de 2019. As variáveis categóricas são apresentadas sob percentagens 
e são comparadas pelo teste de Fisher. O estudo estatístico foi realizado através do software SPSS 
v21. 
 
Resultados  
Grande parte das utentes que, pela primeira vez, se submetem a um processo de IVG têm preferência, 
após esclarecimento, pela Contraceção oral combinada (COC) – 41%, e, em menor escala, pelo 
implante subcutâneo com etonogestrel e Sistema Intrauterino com Levonorgestrel (SIU com LNG), 
respetivamente 24% e 27%. Das utentes que já se submeteram pelo menos uma vez a uma IVG 
optam, em igual escala (31.6%) por LARC – Implante SC ou SIU – LNG.  
Das nulíparas submetidas pela primeira vez a um processo de IVG a maioria – 54% e 25% optou por 
COC e Implante SC, respetivamente. Do grupo de nulíparas, apenas 13.5% optou por LARC – SIU com 
LNG. A taxa de multíparas a optar por SIU – LNG foi superior, na ordem dos 36%. 
 
Conclusões  
Discordando do panorama nacional, no CHS verifica-se que o número de IVG está a aumentar, sendo 
fundamental instruir a população acerca dos métodos LARC.  Apesar da introdução e aconselhamento 
sobre métodos LARC, nomeadamente SIU - LNG em nulíparas, verifica-se ainda alguma relutância das 
utentes. Justificada pelo medo de dor na colocação e infertilidade futura, o SIU continua a não ser 
elegível por esta população, apesar dos seus benefícios na contraceção e não contracetivos.  
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Aconselhamento pré-concecional 
 
PO09 - CONSULTA PRÉ-CONCECIONAL NA USF MAGNÓLIA – AVALIAÇÃO E MELHORIA DA 
QUALIDADE - 1ª AVALIAÇÃO 
 
Diana Rocha Gonçalves 1; Soraia Branco 1; Catarina Ornelas 1; Marta Fabião 1; Carolina Marques 1; 
Rita Pombeiro 1 
1 - USF Magnólia,  Santo António dos Cavaleiros 
 
Introdução  
A consulta pré-concepcional (C-PC) é um processo preventivo para fornecer ao casal informação 
necessária para decidir sobre o seu futuro reprodutivo. Melhorar os cuidados prestados à grávida é 
uma intervenção prioritária. Segundo a norma da DGS Nº 02/DSMIA 16/01/06, estima-se que metade 
das gravidezes não são planeadas, comprometendo a vigilância pré-natal. 
 
Objectivos  
Determinar o número de C-PC realizadas na USF Magnólia, verificar o cumprimento dos parâmetros da 
C-PC de acordo com a norma, avaliar a relação entre realização da C-PC com as variáveis: idade 
materna; duração e número de gestações; paridade; IMC; tabagismo; Diabetes gestacional; 
Hipertensão Arterial; número de consultas no ano anterior. 
 
Metodologia  
Estudo observacional, descritivo, retrospetivo, avaliação de qualidade. População: Grávidas codificadas 
na USF entre Janeiro 2014 e Maio 2018. Exclusão: início da gravidez prévio a 2014, partos após 31 de 
Maio 2018, gestações não acompanhadas na USF. Fontes: software clínico MedicineOne. C-PC: 
consulta no ano anterior à codificação de gravidez, com registo sobre planeamento de gravidez, rotinas 
pré-concecionais e suplementação. 
 
Resultados  
Incluídas 132 gestações, apenas 45,5% têm C-PC prévia. A idade média das grávidas sem C-PC 
(29,4±5,834) é inferior à das grávidas com C-PC (31,5±4,6), com diferença estaticamente significativa 
(p=0,027). 88,2% das grávidas fumadoras não tiveram C-PC. De entre as C-PC realizadas, em 93,3% 
iniciou-se suplementação, em 96,7% solicitaram-se análises pré-concecionais. Maior número de 
consultas na USF no ano anterior favoreceu a realização de C-PC. 
 
Conclusões  
Tal como descrito na literatura, mais de metade das gestações não foram precedidas de C-PC. 
Pretende-se melhorar os cuidados pré-concecionais e diminuir o risco de gravidezes mal vigiadas. A 
educação para a parentalidade, gravidez e parto é fundamental. 
No âmbito de um trabalho de melhoria de qualidade, no sentido de promover a realização da C-PC, 
decorrem intervenções de caráter educacional, dirigidas aos profissionais de saúde e utentes. Trabalho 
autorizado pela Comissão de Ética da ARSLVT. 
Palavras-chave : Consulta Pré-Concecional, Cuidados de Saúde Primários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Contraceção (aspetos gerais) 
 
PO10 - RELAÇÃO ENTRE A DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA E O MÉTODO CONTRACETIVO 
UTILIZADO 
 
Inês Marques Pereira 1; Ana Isabel Machado 1; Filomena Sousa 1 
1 - Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa  
 
Introdução  
A contraceção intra-uterina (CIU) é frequentemente indicada como fator etiológico na doença 
inflamatória pélvica (DIP). Esta relação não está bem esclarecida, não sendo claro atualmente o papel 
da CIU como causa, facilitador ou indiferente. 
 
Objectivos  
Este estudo visa estabelecer a relação entre a DIP e o método contracetivo utilizado, especialmente a 
CIU. 
 
Metodologia  
Foi conduzido um estudo observacional retrospectivo de 7 anos (2013-2019) de todos os casos de DIP 
com internamento no nosso Centro Hospitalar, com idades compreendidas entre os 15 e os 55 anos. 
Os dados foram obtidos dos processos clínicos. 
 
Resultados  
Analisámos 119 casos, sendo a média de idades 33.31 anos e a média de dias de internamento 5.18 
dias. Das mulheres internadas por DIP, 23.52% tinham CIU  (12,60% com CIU de cobre, 3.36% com 
CIU hormonal e 7.56 com tipo de CIU não especificado no processo clinico). Dos restantes casos, 
33.61% não usavam contraceção, 15.13% usavam contracetivos orais, 11.76% método barreira, 3.36% 
contraceção definitiva, 2.52% implante cutâneo hormonal e 10.10% dos casos não tinham método 
contracetivo especificado no processo clínico. Dos casos de internamento por DIP com CIU este tinha 
sido colocado há mais de 1 ano em 35.72% dos casos e há menos de 1 ano em 3.57% dos casos. Os 
restantes 60.71% dos casos não tinham registada a data de inserção da CIU no processo clínico. 
 
Conclusões  
Nos casos de internamento por DIP analisados, a presença de CIU é mais frequente que a de outros 
métodos contracetivos. No entanto, o mais frequentemente observado foram DIP não associadas a 
qualquer método contracetivo. Estas conclusões vão de encontro à literatura atual, que tende a 
dissociar a CIU dos factores etiológicos da DIP. 
 
Palavras-chave: doença inflamatória pélvica, contraceção intra-uterina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PO11 - CONTRACEÇÃO COM ANEL VAGINAL: PERFIL DE UTENTES E TAXA DE 
DESCONTINUAÇÃO DO MÉTODO 
 
Sara Vargas 1; Sílvia Serrano 1; Ana Dagge 1; Joaquim Neves 1; Carlos Calhaz-Jorge 1 
1 - Hospital de Santa Maria - Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte 
 
Introdução  
O anel vaginal é uma forma de contraceção hormonal combinada elegível para mulheres que 
pretendam uma contraceção eficaz, reversível, com os benefícios da pílula combinada, sem requerer 
uma administração diária ou semanal. A taxa de descontinuação reportada é de 28 a 35% no primeiro 
ano de uso, inferior à da pílula combinada. 
 
Objectivos  
Avaliar o perfil das utentes que iniciaram contraceção com anel vaginal e calcular a taxa de 
descontinuação do método ao fim de um e de dois anos. 
 
Metodologia  
Avaliação prospectiva com recolha de dados demográficos e clínicos de utentes seguidas na consulta 
externa de planeamento familiar de um hospital terciário de Lisboa, entre 2015 e 2019 e que optaram 
por iniciar contraceção com anel vaginal, e calcular a taxa de descontinuação do método ao fim de um 
e de dois anos. 
 
Resultados  
Foram incluídas 104 casos. A idade mediana no momento da escolha do método foi de 29 anos 
(mínimo 15; máximo 53) e a da menarca de 12 anos (mínimo 7; máximo 16). A maior parte das utentes 
eram caucasianas (87,1%) e nulíparas (64,7%). A idade mediana de início da vida sexual foi 17 anos 
(mínimo 12; máximo 30) e o número médio de parceiros foi de 5 (mínimo 0; máximo 25). Foram 
reavaliadas 60 mulheres ao fim de um ano (57,7%) e 30 (28,9%) ao fim de dois anos. A taxa de 
descontinuação do método no primeiro ano foi de 20% (n=12). Das que mantiveram o método ao fim de 
um ano (n=48), cinco (10,4%) suspenderam-no no segundo ano de seguimento. 
 
Conclusões  
As mulheres que optaram por este método eram maioritariamente jovens (53,9% com menos de 30 
anos) caucasianas e nulíparas com vida sexual activa. A taxa de descontinuação do método foi de 20 e 
10,4% ao fim de um e dois anos, respectivamente. 
 
Palavras-chave : Contraceção hormonal combinada, Anel vaginal, Taxa de descontinuação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Contraceção após-parto 
 
PO12 - CONTRACEÇÃO PÓS-PARTO – PERCEÇÃO DAS NOSSAS GRÁVIDAS 
 
Joana Ribeiro 1; Mariana Gamito 1; Naiegal Pereira 1; Elsa Dias 1; Carlos Veríssimo 1 
1 - Hospital Beatriz Ângelo, Loures 
 
Introdução  
O intervalo entre gravidezes é um fator determinante da morbimortalidade perinatal e materna, devendo 
o mesmo ser igual ou superior a 2 anos. A contraceção no pós-parto é de extrema importância e deve 
ser discutida durante o período pré-natal. 
 
Objectivos  
Avaliar a perceção das grávidas acerca das opções contracetivas no pós-parto. 
 
Metodologia  
Aplicação de um questionário a todas as grávidas na primeira consulta de referência hospitalar, entre 
Maio e Junho de 2019, com posterior análise estatística descritiva. 
 
Resultados  
A amostra englobou no total 115 grávidas, com idade média de 30,6 anos, sendo 54,8% portuguesas e 
52,2% multíparas. 30% das gravidezes não foram planeadas, sendo que destas, apenas 35% referiram 
não fazer contraceção previamente à gravidez. A taxa de gravidez não planeada revelou-se superior 
nas estrangeiras (45%) comparativamente com as portuguesas (19%), (p=0,007). A maioria das 
grávidas (79%) não tinha ainda falado com o médico sobre hipóteses contracetivas no pós-parto, no 
entanto, 54% já tinham decidido qual o método que pretendiam utilizar, a maioria optando pela 
contraceção hormonal oral (53%). Um grande número de mulheres (47%) respondeu não saber quando 
poderá iniciar contraceção no pós-parto. Os métodos contracetivos mais conhecidos pelas nossas 
grávidas são a contraceção hormonal oral (94%), DIU/SIU (73%), preservativo masculino (68%) e 
implante subcutâneo (56,5%). Mais de metade (56,5%) das mulheres refere ter obtido informação sobre 
métodos contracetivos com o médico assistente. 
 
Conclusões  
Existe ainda falta de informação acerca das opções contracetivas e do timing para o seu início no 
puerpério. Apesar de existirem muitos meios de divulgação, o principal é o médico assistente. No 
entanto, este assunto é pouco abordado durante a gravidez, pelo que importa reforçar a necessidade 
de planear a contraceção durante o período pré-natal, por forma a evitar gravidezes não planeadas e 
indesejadas. 
 
Palavras-chave: Contraceção, puerpério 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Contraceção de emergência 
 
PO13 - AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL DAS MULHERES QUE USARAM A CONTRACEPÇÃO 
DE EMERGÊNCIA 
 
Carlos Edgar 1 
1 - USF Tondela 
 
Introdução  
A contracepção de emergência é uma solução de recurso que a mulher tem ao seu dispor quando há 
riscos de uma gravidez indesejada, por falha do seu método contraceptivo. A avaliação do seu uso é 
importante para os profissionais de saúde reverem as suas práticas e prevenirem potenciais riscos. 
 
Objectivos  
- descobrir as razões do uso da contracepção de emergência 
- avaliar os comportamentos das mulheres que usaram contracepção de emergência 
- promover a reflexão dos profissionais de saúde  
 
Metodologia  
O estudo efectuado através de questionário online entre novembro de 2017 e março de 2018, a 1660 
mulheres que utilizaram a pílula do dia seguinte e que visitaram os posts sobre contracepção de 
emergência, no blog Procuro + Saúde. As mulheres inquiridas tinham idades entre os 15 e os 49 anos 
e a maioria (70%) tinha habilitações ou frequência universitária (58 % empregadas e 23% estudantes). 
 
Resultados  
Os resultados obtidos revelaram que para cerca de 68% das mulheres não foi a primeira vez que 
usaram a contracepção de emergência e 34% usaram 3 ou mais pílulas do dia seguinte no último ano. 
Na amostra avaliada, metade das mulheres usaram a contracepção de emergência por terem relação 
sem proteção e cerca de 75% revelou mesmo que não usava nenhum método contraceptivo hormonal. 
 
Conclusões  
O elevado número de mulheres que usou 3 ou mais pílula do dia seguinte no último ano é elevado, o 
que deve servir de indicador para os profissionais de saúde continuarem a promover os métodos 
contraceptivos de longa duração, especialmente quando 66% da amostra revela que após usar a pílula 
vai continuar sem usar contraceptivo e 60% admite que não irá procurar ajuda do seu médico. 
 
Palavras-chave: contracepção longa duração, contracepção de emergência, pílula do dia 
seguinte, gravidez indesejada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PO14 - DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTOS DAS MULHERES SOBRE A 
CONTRACEÇÃO DE EMERGÊNCIA COMO PRÉ-REQUISITO PARA MELHORAR A SUA 
UTILIZAÇÃO 
 
 Ângela Rodrigues 1,2; Bruno Valentim 3; Daniel Tavares 4; Maria João Augusto 5; Jorge Campelo 6; 
Mariana Loureiro 7; Ana Claudia Raposo 7; Isabel Alves 8; Isabel Santos Silva 1,9; Maria Céu Almeida 1 
1 - Serviço Obstetrícia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Clínica Universitária de 
Ginecologia, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Coimbra Portugal.; 3 - USF 
Condeixa, Coimbra; 4 - UCSP Penalva do Castelo; 5 - UCSP São Miguel, Castelo Branco; 6 - USF 
Celas, Coimbra; 7 - USF Fernando Namora, Coimbra; 8 - Enf. Serviço Obstetrícia, CHUC; 9 - 
Faculdade Medicina Coimbra 
 
Introdução  
Poucos estudos existem em Portugal sobre a utilização da contraceção de emergência (CE), 
particularmente englobando mulheres em idade reprodutiva de várias faixas etárias.   
 
Objectivos  
Conhecer, na região centro de Portugal, o nível de conhecimento das mulheres e a sua experiência 
com a CE. 
 
Metodologia  
Estudo analítico transversal que inclui mulheres em idade reprodutiva e vida sexual ativa 
frequentadoras dos cuidados de saúde (n=280). O instrumento utilizado para a recolha dos dados foi 
um questionário original, anónimo, que inclui 14 perguntas para avaliação dos conhecimentos. 
Consideram-se 2 grupos de estudo consoante as respostas certas (Grupo 1: < ou = 7 e  grupo 2: > 7). 
Nível significância p<0.05. 
 
Resultados  
Idade média 33,83±8,76 anos. 92,1% afirma ter conhecimento sobre a CE com aquisição do mesmo 
essencialmente através dos media (63,4%). No questionário de avaliação de conhecimentos, 35,9% 
respondeu corretamente a pelo menos 8 questões. Não se verificou diferenças sociodemográficas entre 
os grupos, exceto um maior nível de escolaridade no grupo 2 (p<0,01). Os antecedentes de IVG foram 
mais frequentes no grupo 1 (p=0,405). A utilização de CE e a intenção de utilização em caso de 
necessidade verificou-se em 27,7% e 49,5% da amostra, respetivamente, com prevalências 
significativamente maiores no grupo 2 (p<0,01). Em 30.5% persiste a dúvida quanto à sua utilização. A 
maioria (60,6%) considera haver pouca informação e 83,9% considera importante divulgar mais 
informação, sobretudo através dos profissionais de saúde (78,6%).  
 
Conclusões  
Através deste estudo, verificou-se baixo nível de conhecimento sobre a CE, influenciando os resultados 
verificados quanto à tomada de decisão de utilização. Tendo em conta os resultados específicos da 
nossa população, este estudo pode constituir um ponto de partida para melhorar a acessibilidade, 
conteúdo de informação e o aconselhamento em saúde sexual e reprodutiva. Foram criados panfletos e 
distribuídos em consultas de planeamento familiar de alguns centros de saúde da nossa região. 
 
Palavras-chave: Contracepção Emergência; Conhecimento 
 
 
 
 
 
 



 
Contraceção definitiva 
 
PO15 - ABORDAGEM CIRÚRGICA ELETIVA CONTINUA A SER OPÇÃO? 
 
Diana Castanheira 1; Beatriz Ferreira 1; Carla Donato Silva 1; Maria Carlota Cavazza 1; Diana Pissarra 1; 
Sofia Pereira 1; Gonçalo Ramos 1; Bárbara Moita 1; António Santiago 1 
1 - Centro Hospitalar de Leiria 
 
Introdução  
Nas últimas décadas surgiram inúmeras alternativas contracetivas,muitas de longa duração,reversíveis 
e passíveis de colocação/remoção em ambulatório.Ainda assim,as técnicas definitivas e cirúrgicas 
continuam a ser alternativa.  
 
Objectivos  
O objetivo deste trabalho foi compreender as características e motivações das mulheres/casal,para que 
a escolha do método contracetivo passe por uma alternativa definitiva e que implique intervenção 
cirúrgica. 
 
Metodologia  
Os dados colhidos são relativos às mulheres submetidas a laqueação tubar eletiva por via 
laparoscópica no Centro Hospitalar de Leiria entre 01/01/2017 e 31/12/2018,com base na consulta do 
processo clínico e através de inquérito telefónico realizado entre 01/07/2019 e 22/08/2019.A análise 
dos dados foi realizada com o software SPSS versão 20.0.  
 
Resultados  
A amostra é constituída por 45 mulheres,tendo sido possível aplicar o inquérito telefónico a 38.A idade 
média da amostra é 40 [28-47 anos].A paridade variou de 1-5 filhos,sendo que 65% tinham 2 
filhos.Cerca de 49% teriam usado previamente método contracetivo de longa duração (implantável ou 
intra-uterino).Cerca de 25% optaram por este método por aconselhamento médico,essencialmente 
motivado por comorbilidades médicas;22% motivadas por intolerância a métodos contracetivos 
utilizados previamente;19% apresentavam contraindicação médica a contraceção hormonal ou 
anomalias congénitas uterinas e 33% apresentaram outros motivos pessoais,como concretização 
reprodutiva do casal.Na quase totalidade,as mulheres mostraram-se inteiramente satisfeitas com o 
método contracetivo,sem arrependimento face ao seu carácter definitivo e esclarecidas relativamente 
ao método antes da sua realização.Em apenas 1 dos procedimentos ocorreu uma complicação intra-
operatória (bradicardia aquando da criação de pneumoperitoneu) e em nenhum dos casos se 
identificaram complicações posteriores inerentes ao procedimento. 
 
Conclusões  
A laqueação tubar laparoscópica continua a ser opção para mulheres que desejam uma contraceção 
eficaz e independente da utilizadora,mas o número reduzido da amostra traduz a progressiva 
preferência por métodos contracetivos reversíveis e que não implicam uma intervenção cirúrgica. O 
esclarecimento prévio é fundamental para evitar arrependimento futuro,salientando a existência de 
várias opções igualmente eficazes sem carácter definitivo. 
 
Palavras-chave : Contraceção definitiva, Esterilização feminina, Laqueação tubar 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PO16- ALTERAÇÃO DO PADRÃO MENSTRUAL APÓS LAQUEAÇÃO TUBÁRIA 
 
Marcia Marinho 1; Sara Bernardes Cunha 2; Matilde Martins 2; Cristina Costa 2; Mak Foo Kok 2 
1 - CHVNG-E, Vila Nova de Gaia; 2 – CHEDV, Santa Maria da Feira 
 
Introdução  
A laqueação tubaria (LT) com recurso a coagulação bipolar é uma forma de contraceção definitiva. Em 
Portugal, estima-se que 2,6% das mulheres em idade reprodutiva optem por esta forma de 
planeamento familiar. 
No entanto, algumas mulheres reportam alterações do padrão menstrual (PM) após a LT. 
 
Objectivos  
Determinar os efeitos da LT no padrão menstrual. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo, consistindo na aplicação de um questionário através de entrevista telefónica, às 
pacientes submetidas a LT com recurso a coagulação bipolar por via laparoscópica, no segundo 
semestre de 2014 de um hospital português.  
 
Resultados  
No último semestre de 2014, foram realizadas 118 laqueações.  
Desta amostra, foram excluídas 45 mulheres (1 por falecimento, 2 por cancro da mama sob tratamento 
com tamoxifeno e as restantes 42 por não ter sido possível o contacto telefónico). 
A idade média na realização da LT foi 38 anos (mínima de 26 e máxima de 45 anos).  
O método contracetivo mais utilizado no ano prévio à LT foram os estroprogestativos (N= 54). 
A taxa de arrependimento, relativamente à realização do método, foi de 20,5% (N= 15).  
Cerca de 55% das pacientes (N = 40) reportaram alteração do PM após a LT, com 92,5% (N=37, p< 
0,01 ) destas a reportaram agravamento. 
Quando comparados os sintomas pré e pós procedimento existe uma diferença estatisticamente 
significativa nos sintomas pré menstruais (p=0,04), na dismenorreia (p=0,01), na dispareunia ( P<0,01), 
na dor pélvica (P<0,01) e na regularidade dos ciclos (P=0,01).  
Não existe diferença na hemorragia intermenstrual (p =0,115) nem na presença de coitorragias (p 
=0,184).  
 
Conclusões  
Nas mulheres que referiram agravamento do PM, as principais alterações reportadas foram a 
dismenorreia (p=0,04) e aumento do volume menstrual (p=0,03).  
Existe ainda uma diferença estatisticamente significativa (p= 0,028) nas mulheres com alterações do 
PM que reportaram maiores taxas de arrependimento.  
 
Palavras-chave : laqueação tubária, hemorragia, menstruação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PO17 - LAQUEAÇÃO TUBÁRIA DURANTE A CESARIANA - QUE REALIDADE? 
 
Carolina Smet 1;  Rita Mamede 1; André Borges 1; Cristina Costa 1; Lurdes Silva 1; Fernando Cirurgião 1 
1 - Hospital de São Francisco Xavier, Lisboa (HSFX) - Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO) 
 
Introdução  
A Laqueação tubária bilateral (LTB) é um método eficaz e seguro, podendo realizar-se durante uma 
cesariana sem aumentar significativamente a taxa de complicações cirúrgicas. Num estudo nacional em 
2015, concluiu-se que a LTB era o método contracetivo utilizado por 2,6% das mulheres portuguesas, 
um valor mais baixo do que em 2005 (4,5%). Nos Estados Unidos, a LTB é o método mais frequente 
em mulheres com mais de 35 anos e é praticada em 8-9% dos partos, representando metade das LTB.  
 
Objectivos  
Analisar as LTB realizadas per cesariana no HSFX - CHLO durante o período de 1 de Janeiro de 2013 
a 31 de Dezembro de 2018.  
 
Metodologia  
Realizou-se um estudo descritivo de todas as mulheres submetidas a LTB durante uma cesariana, 
analisando a história obstétrica e as complicações do procedimento.  
 
Resultados  
De um total de 327 LTB realizadas neste período, 90 (28%) foram intra-cesariana, 231 (71%) por via 
laparoscópica e 6 (2%) por mini-laparotomia. A taxa de LTB intra-cesariana relativamente ao número 
total de cesarianas manteve-se constante (entre 1-2%), tendo tido um aumento no ano de 2014 
(3,74%). A idade média das mulheres foi de 36 anos (25 - 47 anos), sendo que 6,6% tinham menos do 
que 30 anos. Cada mulher tinha, em média, 3 filhos vivos; apenas uma era primípara. Cerca de metade 
das mulheres tinha antecedentes de 2 ou mais partos por cesariana. Não houve registo de gravidezes 
subsquentes nem de complicações associadas ao procedimento.  
 
Conclusões  
Na nossa amostra, a LTB intra-cesariana constitui uma percentagem importante das cirurgias de 
esterilização feminina definitiva. É crucial que seja feito um aconselhamento adequado ao casal, 
preferencialmente no início da gravidez, permitindo uma decisão informada e sem arrependimentos. 
 
Palavras-chave: Laqueação tubária bilateral, Cesariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PO18 - LAQUEAÇÃO TUBÁRIA: A TRADIÇÃO AINDA É O QUE ERA 
 
Sílvia Vieira 1; Andreia Miguel 1; Filomena Sousa 1 
1 - Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa  
 
Introdução  
A esterilização feminina por laqueação/excisão tubária é um método de contraceção definitiva 
amplamente utilizado pela sua elevada eficácia, seu efeito contracetivo imediato e por ser 
tendencialmente definitivo. 
 
Objectivos  
Determinar a incidência de casos de gravidez após esterilização feminina por laqueação/excisão 
tubária, num período de 4 anos. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo com análise descritiva dos casos de gravidez após esterilização feminina por 
laqueação/excisão tubária, entre 2014 e 2017, na Maternidade Dr. Alfredo da Costa. 
 
Resultados  
No período de estudo referido foram realizadas 457 técnicas para esterilização feminina por 
laqueação/excisão tubária: 242 postpartum, 2 pós aborto e 213 de intervalo. Quanto à técnica, 
efetuaram-se 215 procedimentos por via laparoscópica: 204 com eletrocoagulação e corte das trompas, 
3 com salpingectomia/ anexectomia bilateral e 8 com salpingectomia/ anexectomia unilateral associado 
a eletrocoagulação e corte da trompa contralateral; e 242 por laparotomia (no momento da cesariana): 
240 pela técnica de Pomeroy ou Pomeroy modificada e 2 pela técnica de Parkland. Encontraram-se 3 
casos de gravidez: 2 após laqueação tubária segundo a técnica de Pomeroy modificada e 1 após 
laqueação tubária laparoscópica por eletrocoagulação e corte. As gravidezes ocorreram 1 e 2 anos 
após a laqueação no caso dos procedimentos pós cesariana, tendo sido confirmada histologicamente a 
secção do lúmen das trompas em ambos. A gravidez após laqueação tubária laparoscópica foi 
ectópica, em localização tubária esquerda, ocorreu 3 anos após o procedimento e teve resolução 
espontânea. A mulher tinha 26 anos à data da esterilização.  
 
Conclusões  
Dos diversos métodos de contraceção existentes, a esterilização feminina através da laqueação 
tubária/excisão tubária continua a configurar, após esclarecimento técnico e livre consentimento da 
mulher, um método seguro e eficaz, com poucos riscos associados. A gravidez ectópica após 
laqueação é uma possibilidade, especialmente quando o procedimento é realizado antes dos 30 anos, 
sendo a sua incidência mais elevada nas situações que não envolvam salpingectomia parcial. 
 
Palavras-chave : laqueação, esterilização feminina, Pomeroy, Parkland, salpingectomiâa 
 
 



 
 
PO19 - SALPINGECTOMIA OPORTUNÍSTICA COMO CONTRACEÇÃO DEFINITIVA PER-
CESARIANA? – A EVIDÊNCIA ATUAL 
 
Beatriz Ferreira 1; Diana Castanheira 1; Sílvia Sousa 1; Diana Pissarra 1; Sofia Pereira 1; Maria Carlota 
Cavazza 1; António Santiago 1 
1 - Centro Hospitalar de Leiria 
 
Introdução  
Entende-se por salpingectomia oportunística a exérese das trompas de Falópio para prevenção 
primária do cancro do ovário aquando da realização de outra cirurgia pélvica. Apesar da sua larga 
utilização oportunística em cirurgias ginecológicas, existem muito poucos estudos sobre a sua 
realização como contraceção definitiva per-cesariana considerando o receio de maior perda hemática, 
tempo cirúrgico e complicações. 
 
Objectivos  
Resumir a evidência existente sobre o tema. 
 
Metodologia  
Pesquisa na base de dados da Pubmed utilizando as palavras-chave "Salpingectomy" AND "Cesarean 
Section". 
 
Resultados  
O cancro do ovário continua a ser o cancro ginecológico mais mortal devido não só às suas 
características carcinogénicas como também ao facto de não existir um método de rastreio eficaz para 
a sua deteção atempada. Evidência crescente tem sugerido uma relação entre a carcinogénese ovárica 
e a trompa de Falópio, pelo que várias sociedades defendem a salpingectomia oportunística em 
cirurgias pélvicas como estratégia preventiva do cancro do ovário. No entanto, a grande maioria das 
contraceções definitivas per-cesariana continuam a ser realizadas através da recessão tubária parcial. 
No que concerne a salpingectomia oportunística como contraceção definitiva per-cesariana, os estudos 
existentes apontam para um ligeiro aumento do tempo cirúrgico em relação à recessão tubária parcial, 
sem um aparente aumento da taxa de complicações. Em termos de eficácia, a salpingectomia 
apresenta uma risco diminuto de gravidez futura e um risco ainda mais insignificante de gravidez 
ectópica quando comparada com a recessão tubária parcial. Pode ainda considerar-se como uma 
potencial vantagem o facto de poder reduzir a probabilidade de torção ovárica e hidrossalpinge. 
 
Conclusões  
A salpingectomia parece ser um método seguro de contraceção definitiva per-cesariana e uma 
estratégia potencialmente eficaz na prevenção do cancro do ovário, pelo que poderá constituir uma 
alternativa pertinente aos métodos tradicionais de laqueação tubária. 
 
 
Palavras-chave : salpingectomia, contraceção definitiva, cancro do ovário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PO20 - DESEJO DE CONTRACEÇÃO DEFINITIVA - QUAL A DECISÃO APÓS CONSULTA DE 
PLANEAMENTO FAMILIAR? – EXPERIÊNCIA DE 18 MESES. 
 
Marta Luísa Rodrigues 1; Rute Branco 1; Mariana Miranda 1; Elsa Landim 1; José Silva Pereira 1; 
Antónia Nazaré 1 
1 - Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, Amadora  
 
Introdução  
A escolha de um método contracetivo ideal é uma decisão complexa. A consulta de planeamento 
familiar (CPF) permite orientar e particularizar cada caso.  
A laqueação tubária bilateral (LTB) é um dos métodos mais antigos e eficazes de contraceção e, 
portanto, a primeira opção para mulheres que pretendem uma contraceção permanente e cómoda. No 
entanto, o surgimento de contracetivos de longa duração e reversíveis, os têm permitido colocar no 
mesmo patamar de eficácia que a LTB e adicionalmente possuírem benefícios não-contracetivos.  
Deste modo, é de grande importância desmitificar mitos e abordar cada caso de forma holística.  
 
Objectivos  
Relacionar a opção inicial de uma mulher para o desejo de contraceção definitiva (DCD) com a sua 
decisão efetiva após esclarecimento em CPF.  
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo no Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca baseado na análise de processos 
clínicos com cujo motivo da CPF foi DCD. 
Período estudo: 18meses (janeiro/2018-junho/2019). 
Análise estatística: MicrosoftExcel©2016. 
 
Resultados  
No período de estudo, verificou-se um total de 106casos de mulheres cujo motivo de consulta foi o 
DCD. 
No que diz respeito às variáveis analisadas, a média de idades foi 38anos (20-52anos) e de filhos vivos 
foi 2,4filhos (0-6filhos). 
Relativamente à decisão final do método contracetivo após orientação médica, apurou-se que a grande 
maioria manteve a escolha inicial: LTB em 59,4% dos casos. Em contrapartida, 40,6% optaram por: 
contraceção de longa duração (21,7%); contraceção oral (9,4%); anel vaginal ou nenhum método 
(2,8%); contraceção barreira ou vasectomia (<1%). 
 
Conclusões  
Os resultados obtidos estão de acordo com a literatura e mostram que a maioria dos casos de DCD 
estão relacionados com o aumento da idade e número de filhos. Na nossa amostra, após CPF, uma 
percentagem considerável dos casos abandonaram a decisão de DCD (40,6%).  
No entanto, é de realçar que a nossa amostra é exígua e seria necessário alargar o período temporal 
para aferir outras conclusões. 
 
Palavras-chave: LTB, Contraceção definitiva 
 
 



 
 
 
PO21 - LAQUEAÇÃO TUBÁRIA BILATERAL NO HSFX— CASUÍSTICA DE 6 ANOS 
 
Rita Mamede 1; Carolina Smet 1; Cristina Costa 1; Fernando Cirurgião 1 
1 - Hospital de São Francisco Xavier, Lisboa (HSFX), Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental 
 
Introdução  
A laqueação tubária bilateral (LTB) é um método contracetivo definitivo e irreversível, indicado nas 
mulheres que não podem ou não querem utilizar outros métodos contracetivos. Associa-se a uma taxa 
de gravidez de 1:200 (0,5%), ligeiramente superior à dos métodos de longa duração (LARCs) 
hormonais. A LTB pode realizar-se eletivamente por laparoscopia ou laparotomia, assim como durante 
a cesariana. 
 
Objectivos  
Caracterizar a população submetida a LTB quanto a fatores demográficos, antecedentes pessoais, 
métodos contracetivos prévios, abordagem cirúrgica e complicações registadas. 
 
Metodologia  
Consulta dos processos em papel e em suporte informático das mulheres submetidas a LTB no Serviço 
de Obstetrícia e Ginecologia do HSFX entre Janeiro de 2013 e Dezembro de 2018, e posterior análise 
estatística descritiva. 
 
Resultados  
No período estudado realizaram-se 327 LTB; 71% laparoscópicas, 27% per cesariana e 2% por mini-
laparotomia. A idade média foi de 38,3 anos, e o número médio de filhos vivos foi de 2,5. Considerando 
as 237 mulheres operadas eletivamente, apenas 20% já tinham colocado um LARC previamente, 
enquanto 50% havia experimentado outros métodos.  
Destas 237 mulheres que manifestaram desejo de LTB fora do contexto de gravidez, apenas 6 (2,5%) 
apresentavam contraindicação para todos os LARCs hormonais, e 7 (3%) para um deles. Por outro 
lado, três quartos das mulheres (176/237) não apresentavam contraindicação para LARCs e nunca os 
haviam utilizado, enquanto 35 (15%) já tinham usado sistema intra-uterino, implante subcutâneo ou 
ambos, sem intercorrências.  
Não se registaram complicações cirúrgicas decorrentes da intervenção nem gestações subsequentes à 
LTB.  
 
Conclusões  
Nesta amostra a maioria das LTB realizadas ocorreram em mulheres que nunca tinham utilizado 
métodos contracetivos de longa duração e para os quais não apresentavam contraindicações. Tendo 
em conta os riscos acrescidos da LTB e a sua eficácia não superior, torna-se imperativo promover uma 
decisão consciente, informada e esclarecida por parte da utente na eleição deste método contracetivo. 
 
Palavras-chave : laqueação tubária bilateral, LARCs, contraindicação 
 
 



 
 
 
PO22 - QUANDO A CONTRACEÇÃO É PARA SEMPRE: A CONTRACEÇÃO DEFINITIVA NA 
ATUALIDADE – DADOS DO CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE – FARO 
 
Carolina Da Costa Gomes 1; Ana Edral 1; Pedro Barros 1; Elisabete Gonçalves 1; João Dias 1 
1 - Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Unidade Faro 
 
Introdução  
O aparecimento de contracetivos de longa duração (LARCs) de elevada eficácia levou à diminuição da 
opção por métodos definitivos. Estudos recentes de custo-eficácia sugerem uma possível vantagem da 
laqueação tubária/salpingectomia eletivas e oportunistas quando comparadas com LARCs. 
 
Objectivos  
Refletir na população que continua a optar por contraceção definitiva e nas opções que os cuidados de 
saúde oferecem na atualidade. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo realizado no CHUA – Unidade Faro. A recolha de dados foi realizada através da 
consulta dos processos clínicos dos procedimentos realizados durante 2018. A análise estatística foi 
realizada com o software SPSS® v24.0. 
 
Resultados  
Foram realizados 84 procedimentos de contraceção definitiva (81 femininos e 3 masculinos).  
A idade média feminina foi 36,4±4,3anos, 26% ≥ 40 anos. Em média, o total de gestações prévias era 
de 3,59, com 2,49 filhos vivos. O último método contracetivo mais usado foi a contraceção oral 
combinada, 21% referindo pelo menos uma gravidez não planeada, com um total de 24 interrupções 
voluntárias da gravidez.  
Em 34.6% dos casos, a abordagem cirúrgica foi laparoscópica e, nas restantes, a laqueação foi per 
cesariana. Das cirurgias laparoscópicas, 98,8% foram por eletrocoagulação e corte. Nas técnicas de 
esterilização oportunista, a mais utilizada foi a de Parkland, havendo apenas 36,4% salpingectomias. 
Não foram descritas complicações ou dificuldades técnicas especificamente associadas à esterilização. 
Não foi descrito nenhum caso de falha do método.  
Os 3 homens submetidos a vasectomia tinham em média 42,7 anos, sendo pais de uma fratria, em 
média, de 2,3 filhos. Não foram descritas complicações ou falhas contracetivas.  
 
Conclusões  
A contraceção definitiva parece ser uma opção tomada por casais com plano familiar completo, 
havendo técnicas relativamente simples e isentas de complicações. Contudo, esta análise revela que 
as técnicas e opções disponíveis nem sempre correspondem às teoricamente possíveis e com maiores 
benefícios perante dados recentes.  
 
 
 
 



 
 
 
PO23 - LAQUEAÇÃO TUBÁRIA BILATERAL VS SALPINGECTOMIA TOTAL BILATERAL – 
ESTUDO RETROSPETIVO EM HOSPITAL DISTRITAL 
 
Catarina Nacimento 1 
1 - Hospital de Cascais 
 
Introdução  
A laqueação tubária bilateral (LTB) é um método contraceção definitivo disponível para mulheres que 
não pretendam manter futuro reprodutivo e que recusem ou tenham contraindicação a outros métodos 
de contraceção reversíveis. Nos últimos anos tem-se assistido a aumento de salpingectomias bilaterais 
(SB) nestas mulheres devido a novos estudos na génese do cancro ovário. 
 
Objectivos  
Avaliação da população submetida a contraceção definitiva com comparação dos dois procedimentos 
cirúrgicos LTB vs SB. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo em mulheres submetidas a esterilização laparoscópica no Hospital de Cascais 
entre Janeiro de 2018 e Junho de 2019. A análise estatística foi realizada com recurso ao Excel 2016 e 
teste ANOVA. 
Foram realizadas um total de 75 cirurgias de contraceção definitiva por laparoscopia, 56 (75%) LTB vs 
19 (25%) SB. A média de idades é 38,6 anos, com IMC médio de 26,4. Do total apenas 9 (12%) 
realizaram o procedimento por falha de outros métodos contracetivos. Tempo operatório médio de 39,5 
min vs 46,4min (p <0.01); procedimento realizado por interno do 5º e 6º ano da especialidade 38 
(67,9%) vs 11 (57,9%) (p…) A necessidade de analgesia pós operatória foi semelhante entre as duas 
técnicas cirúrgicas. 
 
Conclusões  
Hoje em dia tem-se assistido a um aumento de SB em mulheres que desejam contraceção definitiva 
uma vez que há vantagens demostradas pela diminuição do risco do cancro do ovário. Este estudo 
demonstrou que o tempo operatório da SB é superior mas não condiciona analgesia diferente no pós-
operatório. O treino crescente nesta abordagem laparoscópica poderá diminuir o tempo cirúrgico. No 
entanto é importante ter em conta a dimensão da amostra e a necessidade de mais estudos para 
extrapolar os resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contraceção e doenças ginecológicas 
 
PO24 - SISTEMAS INTRAUTERINOS COM LEVONORGESTREL EM MULHERES SUBMETIDAS A 
TRATAMENTO COM TAMOXIFENO: EFICÁCIA E SEGURANÇA 
 
Beatriz Ferreira 1; Diana Castanheira 1; Sílvia Sousa 1; Diana Pissarra 1; Sofia Pereira 1; Maria Carlota 
Cavazza 1; António Santiago 1 
1 - Centro Hospitalar de Leiria 
 
Introdução  
Os sistemas intrauterinos (SIUs) com levonorgestrel podem ser uma opção preventiva de patologia 
endometrial em mulheres submetidas a tratamento com tamoxifeno. No entanto, continuam a existir 
dúvidas sobre o seu efeito e implicação no prognóstico do cancro da mama. 
 
Objectivos  
Resumir a evidência existente sobre o tema. 
 
Metodologia  
Pesquisa na base de dados da Pubmed utilizando as palavras-chave "Intrauterine Devices, Medicated" 
AND "Breast Neoplasms". 
 
Resultados  
Uma revisão sistemática revelou que a colocação de um SIU em mulheres com cancro da mama 
submetidas a tratamento com tamoxifeno parece prevenir a formação de pólipos endometriais e 
hiperplasia endometrial não parecendo, no entanto, prevenir o desenvolvimento de cancro do 
endométrio. 
Sobre os efeitos do SIU no prognóstico do cancro da mama, um grande estudo retrospetivo 
multicêntrico revelou que a sua colocação em mulheres tratadas com tamoxifeno não se relaciona com 
um aumento da taxa de recorrência. No entanto, em mulheres que já apresentavam um SIU aquando 
do diagnóstico de cancro da mama e que o mantiveram, verificou-se um aumento do risco de 
recorrência. Os autores justificam esse aumento com a probabilidade dos cancros desenvolvidos sob o 
efeito hormonal do SIU serem mais agressivos. Um estudo prospetivo também não mostrou um 
aumento da taxa de recorrência de cancro da mama nas mulheres que usaram SIU quando submetidas 
a tratamento com tamoxifeno. No entanto, é necessário cuidado na interpretação dos resultados dado o 
tamanho da amostra. Pequenos estudos observacionais não mostraram agravamento do prognóstico 
oncológico. 
 
Conclusões  
Apesar de continuarem dúbios os reais efeitos do SIU na mama, este pode ter um efeito protetor no 
endométrio ao mesmo tempo que aparenta não agravar o prognóstico da doença. São necessários 
mais estudos que analisem a farmacocinética do SIU e concluam acerca dos níveis sistémicos de 
progestativo que podem comprometer, ou não, um aumento da taxa de recorrência de cancro da 
mama. 
 
 
Palavras-chave: cancro da mama, tamoxifeno, endométrio, sistema intrauterino 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Contraceção- métodos naturais 
 
PO25 - CONTRACEÇÃO NATURAL: PASSADO OU FUTURO? 
 
Beatriz Ferreira1; Diana Castanheira1; Sílvia Sousa1; Diana Pissarra1; Sofia Pereira1; Maria Carlota 
Cavazza 1; António Santiago 1 
1 - Centro Hospitalar de Leiria 
 
Introdução  
A contraceção natural baseia-se na identificação do período fértil da mulher através da análise de 
vários biomarcadores. A procura por aplicações móveis para controlo da fertilidade tem aumentado nos 
últimos anos, em concordância com o crescente número de mulheres que pretendem evitar 
contraceções hormonais. 
 
Objectivos  
Resumir a evidência atual sobre a utilização de aplicações móveis para controlo da fertilidade.  
 
Metodologia  
Pesquisa na base de dados da Pubmed utilizando as palavras-chave “Natural Family Planning 
Methods” e “Contraception AND Mobile Applications". 
 
Resultados  
Recentemente foi aprovada pela “Food and Drug Administration” (FDA) uma aplicação móvel de 
controlo da fertilidade, a “Natural Cycles”, sendo que apenas um estudo de qualidade moderada existe 
sobre esta aplicação, apontando uma taxa cumulativa de gravidez num ano de 6,85%. Uma revisão 
sistemática que analisou um grande número de aplicações móveis incluindo a “Natural Cycles” revelou 
que a evidência atual é escassa e de qualidade baixa a moderada, sendo que muitas destas aplicações 
não têm estudos prospetivos associados que avaliem a sua real eficácia contracetiva.  Além disso, as 
participantes dos estudos têm sido altamente selecionadas e menos representativas das usuárias 
típicas, sendo que os resultados obtidos representam os melhores cenários possíveis.  
 
Conclusões  
A evidência existente não permite concluir acerca da real eficácia contracetiva destas aplicações 
móveis pelo que devem ser usadas com precaução. Além disso, muitas destas aplicações são difíceis 
de utilizar, baseiam-se em algoritmos matemáticos básicos e, em alguns casos, não apresentam uma 
base científica associada.  
 
Palavras-chave : controlo da fertilidade, aplicações móveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Debate sobre a formação em saúde sexual e reprodutiva 
 
PO26 - AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES FORMATIVAS E UTILIZAÇÃO DE LARC PELOS 
INTERNOS DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR DA REGIÃO CENTRO 
 
Dora Antunes 1,2,3; Joana Aguiar De Oliveira 3,4; Filipa Sousa 1,3,5; Joana Oliveira 1,3,5; Vera Ramos 1; 
Maria João Carvalho 1,5,6; Maria João Trindade 3,4,6; Teresa Bombas 1,6; Fernanda Águas 1 
1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE; 2 - Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra; 3 - Associação para o Planeamento da Família (APF); 4 - USF Coimbra Centro, ACeS Baixo 
Mondego; 5 - Clínica Universitária de Ginecologia, FMUC; 6- Sociedade Portuguesa de Contracepção 
(SPDC) 
 
Introdução  
Os LARC (Long-Acting Reversible Contraceptives) são cada vez mais utilizados na consulta de 
Planeamento Familiar, sendo esta realizada predominantemente nos Cuidados de Saúde Primários. 
Assim, várias formações têm sido desenvolvidas no âmbito da Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR), 
promovendo o treino e atualização dos profissionais, em particular em Medicina Geral e Familiar 
(MGF). 
 
Objectivos  
Avaliar a experiência e as necessidades formativas dos internos de MGF no âmbito da SSR, 
nomeadamente na utilização de LARC. 
 
Metodologia  
Estudo observacional transversal através da aplicação de um questionário online a todos os internos de 
MGF da região Centro (n=344), tendo sido obtidas 106 respostas. 
 
Resultados  
A maioria pertence aos ACeS Baixo Mondego (49,1%), Dão-Lafões (16,0%) e Baixo Vouga (11,3%) e 
frequenta os últimos 2 anos de formação (71,7%). A média das idades é 28,9±2,5[25-39]anos. A 
maioria (60,4%) utiliza frequentemente LARC no seu quotidiano, sendo o implante subcutâneo o 
método mais utilizado (54,7%). Os restantes 39,6% que não utilizam/utilizam raramente LARC apontam 
a escolha do orientador (28,6%), a preferência das utentes (28,6%) e a falta de oportunidade e/ou 
experiência (35,7%) como as principais justificações. Não se verificaram diferenças significativas 
quanto à utilização de LARC e ao tipo de LARC escolhido consoante o ano de formação (p=n.s.). 
Apenas 15,1% não frequentaram ainda qualquer curso/workshop em SSR, encontrando-se sobretudo 
nos primeiros anos de formação (30,0%vs7,2%,p=0,01). Dos restantes, 85,6% referem já o ter feito há 
>1ano e 23,3% não consideram a sua formação suficiente. Independentemente do ano de internato, a 
maioria dos inquiridos (93,3%vs97,4%) considera útil a realização de mais formações (p=n.s.). 
 
Conclusões  
A maioria dos internos utiliza LARC regularmente na sua prática clínica, sobretudo o implante 
subcutâneo. A falta de oportunidade/experiência com estes métodos parece ser o maior entrave à sua 
utilização. A formação em SSR é consensualmente reconhecida como tendo impacto na utilização 
regular de LARC pelos internos de MGF. 
 
Palavras-chave: Saúde Sexual e Reprodutiva, Formação, Medicina Geral e Familiar, Contraceção 
 
 
 
 
 
 



 
Interrupção de gravidez 
 
PO27 - CONSULTA DE GRAVIDEZ NÃO DESEJADA DO HOSPITAL GARCIA DE ORTA, EPE - 
GRAU DE SATISFAÇÃO DAS SUAS UTENTES 
 
João Pedro Pereira 1; Sara Palma 1; Ana Beatriz Godinho 1; Milene Rodrigues 1; Alcides Pereira 1 
1 - Hospital Garcia de Orta, Almada 
 
Introdução  
A interrupção voluntária da gravidez (IVG) foi legalizada em Portugal por referendo em 2007, sendo 
permitida até à décima semana de gestação por opção da mulher. Os grupos de profissionais 
envolvidos neste processo, através de inquéritos para aferir a satisfação das utentes, podem melhorar 
os cuidados prestados às mesmas. 
  
Objectivos  
Avaliar através de um questionário aplicado às utentes da Consulta de Gravidez não desejada (GND) 
do Hospital Garcia de Orta, EPE (HGO), o seu grau de satisfação perante as instalações físicas, 
desempenho do médico, enfermeiro bem como os tempos de agendamento das consultas e o intervalo 
de tempo entre a efetivação da consulta e a sua execução.  

 
Metodologia  
Inquérito anónimo, de preenchimento opcional, às utentes da consulta de GND no ano de 2018. Foi 
aferido o grau de satisfação perante as instalações físicas, desempenho do médico, enfermeiro bem 
como os tempos de agendamento das consultas e o intervalo de tempo entre a efetivação da consulta e 
a sua execução. Para cada uma das questões foi utilizada uma escala de 1 a 10 onde 1 significava 
“discordo totalmente” e 10 “concordo plenamente”. 
 
Resultados  
Foram entregues 150 questionários dos quais apenas 143 foram devolvidos devidamente preenchidos. 
Quanto à qualidade geral das instalações, 75% das utentes classificavam-nas com 8 ou mais pontos na 
escala de resposta.  No que toca ao desempenho dos profissionais de saúde, o desempenho global do 
médico e enfermeiro foi avaliado em 8 ou mais pontos por respetivamente 89% e 93% das utentes. Em 
termos globais, 89% das utentes atribuíram 8 ou mais pontos à qualidade dos serviços que lhe foram 
prestados.  
 
Conclusões  
Através de inquéritos anónimos, é possível promover o desenvolvimento e formação continua dos 
profissionais de saúde bem como identificar e corrigir lacunas na prestação dos cuidados a esta 
população, permitindo assim melhorar educação para saúde sexual e reprodutiva/planeamento 
familiar.  
 
Palavras-chave: Gravidez não desejada, Consulta de gravidez não desejada, Interrupção 
voluntária da gravidez, Hospital Garcia de Orta, EPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PO28 - CARACTERIZAÇAO DAS MULHERES COM COMPLICAÇÕES APÓS INTERRUPÇÃO 
VOLUNTARIA DA GRAVIDEZ PELO METODO MEDICAMENTOSO 
 
Mariana Morais 1; Prescillia Marques 1; Fan Yida 1; Regina Severo 1; Osvaldo Moutinho 1 
1 - CHTMAD - Centro Hospitalar Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real 
 
Introdução  
A interrupção voluntária da gravidez (IVG) pelo método medicamentoso realizada em ambulatório tem-
se revelado um método seguro e eficaz até as dez semanas de gestação. A taxa de complicações e a 
necessidade de nova intervenção após a IVG é pouco frequente.  
A interrupção voluntária da gravidez processa-se no CHTMAD conforme consta nos art.º 17º-19º da Lei 
16/2007. 
 
Objectivos  
Caracterizar a população com registo de complicações após IVG medicamentosa. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo de jun/2017 - jun/2019 com a análise de 174 casos de IVG’s medicamentosas 
realizadas em ambulatório no CHTMAD. Critérios de exclusão: registos clínicos insuficientes e não 
comparecimento a consulta de revisão pós-IVG. A amostra foi dividida em 2 grupos: com complicações 
(G1, n=41) e sem complicações (G2, n=133). Os dados demográficos, antecedentes obstétricos, 
contraceção prévia, idade gestacional (IG) e recorrência de IVG foram avaliados e comparados entre os 
grupos. A análise estatística foi realizada com o SPSS Statistics 25. 
 
Resultados  
Nenhum caso apresentou falha do método medicamentoso. Foram identificados 41 casos com 
complicações: 2 casos com hemorragia grave com necessidade de terapêutica cirúrgica e/ou 
transfusão sanguínea e 40 casos com aborto incompleto. Trinta e dois casos resolveram sem 
necessidade de intervenção cirúrgica. Foram registadas 8 curetagens uterinas.  
As pacientes entre 20-29 anos e as multíparas apresentaram mais complicações. A IVG foi recorrente 
em 8 casos (19,5%) no G1 e em 26 casos (19,5%) no G2. A média de IG para a realização da IVG foi 
superior no G1 (p 0,003).  
 
Conclusões  
A incidência de complicações foi cerca de 24%, estando maioritariamente relacionada com a retenção 
de restos ovulares. As complicações ocorreram mais frequentemente em IGs mais avançadas, o que 
está de acordo com a literatura. Verificou-se também que as nulíparas apresentaram uma menor taxa 
de complicações, embora estatisticamente não significativo. 
 
Palavras-chave: IVG, gravidez, complicações pos IVG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PO29 - INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ EM MULHERES COM IDADE ≥40 ANOS - 
CASUÍSTICA DE UM CENTRO TERCIÁRIO 
 
Tânia Barros 1; Cristiana Moreira 1; Ana Andrade 1; Luís Castro 1; Alcina Borges 1; Celeste Valente 1; 
Andrea Lebre 1; Joana Lima Santos 1; Jorge Braga 1 
1 - Centro Materno Infantil do Norte, Porto 
 
Introdução  
Em Portugal tem-se verificado uma incidência decrescente do número de interrupções voluntárias da 
gravidez(IVG), no entanto a tendência é variável entre os diferentes grupos etários.  
 
Objectivos  
Caracterizar e avaliar a IVG por opção em mulheres com idade igual ou superior a 40 anos(≥40 anos). 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo e descritivo de mulheres com idade ≥40 anos que recorreram à consulta de IVG no 
CMIN, entre 2012 e 2018. 
 
Resultados  
Entre 2012 e 2018, recorreram à consulta de IVG 463 mulheres com idade ≥40 anos, destas 
2.2%(n=10) desistiram. 
A idade gestacional média aquando da IVG foi de 7.21 semanas±DP1.43, sendo o método 
medicamentoso realizado em todos os casos. Em 4.4% dos casos (n=20) as utentes necessitaram de 
internamento e houve necessidade de terapêutica cirúrgica para completar o esvaziamento uterino em 
3.3%(n=15). A taxa de falhas foi de 4.2%(n=19).  
A maioria (91.6%) tinha pelo menos um filho e 15.5%(n=13) tinham uma ou mais IVG prévias. 
Das mulheres que recorreram à consulta 41.9%(n=190) não utilizavam contraceção. Nas restantes, o 
método mais utilizado foi o hormonal combinado oral (55.2%), seguido do preservativo masculino 
(36.0%). O principal motivo de falha do método, transversal a todos os anos, foi o incumprimento. 
A taxa de adesão à consulta de revisão da pós-IVG foi elevada(89.18%). Foi escolhido um método 
contracetivo por 90.4%(n=365) das mulheres. Destas, 53.2%(n=194) optou por um método contracetivo 
de longa duração e 42.2%(n=154) escolheu um método hormonal oral ou injetável. 
Ao longo destes 7 anos, houve um aumento da incidência de IVG neste grupo etário, tendo-se 
observado um crescimento de 3.2%. 
 
Conclusões  
Verificamos um aumento da incidência de IVG em mulheres com idade ≥40 anos ao longo dos últimos 
7 anos. O esclarecimento e aconselhamento contracetivo, com a implementação de medidas mais 
eficazes de contraceção, e a diminuição do número de recorrências torna-se fulcral, de modo, a 
revertermos esta tendência 
 
Palavras-chave : Interrupção Voluntária da Gravidez; contraceção; casuística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PO30 - A INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ EM EXTREMOS DE IDADE REPRODUTIVA 
 
Carolina Carneiro 1; Sara Bernardes Da Cunha 1; Patrícia Ferreira 1; Sofia Malafaia 1; Susana Leitão 1; 
Isabel Santos 2; Teresa Teles 1 
1 - Centro Hospitalar entre o Douro e Vouga, Santa Maria da Feira; 2 - Centro Hospitalar Vila Nova de 
Gaia e Espinho 
 
Introdução  
Em Portugal realizaram-se 14 899 interrupções voluntárias de gravidez (IVG) em 2017. Destas, 8,76% 
corresponderam a casos de idade materna avançada (IMA) e 9,73% a adolescentes (19 anos). 
A IVG constitui uma oportunidade de divulgação de informação sobre planeamento familiar, com 
consideração para as especificações de cada faixa etária.  
  
Objectivos  
Análise das especificações da IVG nos extremos da idade reprodutiva  
 
Metodologia  
Selecionaram-se 724 processos de IVG no nosso hospital nos anos de 2015 a 2018, dividindo-se a 
amostra em: grupo 1 - adolescentes (18 anos) e grupo 2 - mulheres com IMA (>=40 anos). 
 
Resultados  
Na população estudada, 54 (7,5%) eram adolescentes e 69 (9,5%) tinham IMA, sem diferenças ao 
longo dos anos.  
Previamente à IVG, 35,2% do grupo 1 não usavam método contracetivo e 35,2% usavam método de 
barreira. No grupo 2, 37,7% não usavam método contracetivo, sendo que o contracetivo hormonal 
combinado oral (CHCO) e o método de barreira eram os métodos mais frequentemente utilizados, com 
29,9% e 23,2% dos casos, respetivamente. 
Após IVG, 3,7% no grupo 1 e 2,9% no grupo 2 permaneceram sem método contracetivo. No grupo 1, a 
maioria optou por CHCO, proporção essa significativamente superior à das restantes faixas etárias. A 
escolha de long-acting reversible contraception (LARC) permaneceu numa taxa significativamente 
inferior nas adolescentes, no entanto, com aumento da escolha do mesmo ao longo dos anos de 
estudo. 
No grupo 2, 46% optaram por LARC, uma proporção com diferença estatisticamente significativa face 
às outras faixas etárias. 
 
Conclusões  
 Os métodos contracetivos escolhidos após IVG divergem entre as faixas etárias, sendo que as 
adolescentes optam mais frequentemente por CHCO e mulheres com IMA por LARC. 
A divulgação de informação correta e desmitificação de mitos frequentes é essencial para a melhoria da 
contraceção pós-IVG, nomeadamente aconselhamento por métodos com menor dependência 
da compliancee menor Índice de Pearl.  
 
Palavras-chave: interrupção voluntária da gravidez, adolescência, gravidez na adolescência, 
idade materna avançada, métodos contracetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Interrupção de gravidez e contraceção 
 
PO31 - ACONSELHAMENTO CONTRACETIVO NA INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DE GRAVIDEZ: 
REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 
 
Sara Palma 1; Nídia Nunes 2 
1 – HGO, Almada + ESEL,; 2 – HSB, Setúbal 
 
Introdução  
Em 2018 realizaram-se 15 492 interrupções de gravidez em Portugal, 96,17% das quais por opção da 
mulher até às 10 semanas de gravidez. Embora a média nacional se mantenha abaixo da europeia a 
IVG é uma realidade. São muitos os motivos invocados pelas mulheres para a sua realização, mas a 
principal causa é a falha, a toma incorreta e a descontinuidade do método contracetivo. A evidencia 
cientifica diz-nos que a altura ideal para aderir a um contracetivo é durante a vivencia da IVG.  
 
Objectivos  
Conhecer o aconselhamento contracetivo realizado às mulheres no pós-IVG;. 
Descrever o que existe sobre o aconselhamento contracetivo neste período. 
 
Metodologia  
RSL de acordo com a metodologia do JBI (2015). Questão de pesquisa: Qual o aconselhamento 
contracetivo realizado às mulheres no pós-IVG? A pesquisa foi efetuada nas bases de dados CINAHL, 
MedLine, MedicLatina e Cochrane Central Register of Controlled Trials entre 8 a 30 de abril de 2019. 
Foram incluídos estudos em português, inglês e espanhol. Excluídos estudos que se debruçassem 
sobre a interrupção da gravidez por motivos médicos, mulheres vitimas de abuso sexual e a menores 
de 16 anos. A qualidade metodológica foi avaliada segundo as recomendações do JBI.  
 
Resultados  
Após aplicação dos critérios de inclusão, exclusão e a exclusão de estudos duplicados, 13 foram 
elegíveis. Todos na língua inglesa, primários e desenvolvidos entre os anos 2016 e 2018.  
 
Conclusões  
O aconselhamento contracetivo favorece a adesão aos métodos contracetivos, deve estimular-se a 
formação dos profissionais para a realização de cuidados de alta qualidade. Favorecer o acesso 
equitativo a consultas de PF e distribuição de contracetivos. Os programas de aconselhamento 
contracetivo não respondem às necessidades das mulheres no pós-aborto. Devem ser desenvolvidos 
de novos estudos que explorem as opiniões das mulheres sobre as suas necessidades e expectativas 
contracetivas de forma a serem desenvolvidos programas que respondam as necessidades 
encontradas. 
 
Palavras-chave: aconselhamento contracetivo; contracetivos; interrupção voluntária da gravidez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PO32 - DESEJO DE CONTRACEPÇÃO EM MULHERES COM IVG PRÉVIA VS SEM IVG PRÉVIA 
 
 Sofia Jovina Domingues 1; Gisela Almeida 1; Catarina Luís 1; Joana Bernardeco 1; Ana Beatriz Godinho 
1; Pinto De Almeida 1 
1 - Centro Hospitalar de Setúbal 
 

Introdução  
A consulta de IVG comporta-se como uma janela de oportunidade para esclarecimento e a adopção de 
um novo e eficaz método contraceptivo, por parte das mulheres, e assim diminuir as taxas de repetição 
de IVG (29,25% em Portugal). 

Objectivos  

Pretende-se verificar se o método contraceptivo desejado, método reversível de curta (SARC) vs longa 
duração (LARC) na 1ª consulta de IVG é diferente entre as mulheres com e sem IVG prévia.  
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo de 397 mulheres que realizaram IVG entre Setembro de 2018 e Junho de 2019, no 
Centro Hospitalar de Setúbal (CHS). Os dados foram recolhidos dos registos clínicos da primeira 
consulta de IVG realizada neste centro hospitalar. 
 
Resultados  
Foram realizadas 460 primeiras consultas de IVG durante o período supracitado, obtendo-se uma 
amostra final de 397 casos após exclusão de gravidez não evolutiva, desistência, prazo legal 
ultrapassado ou erros de codificação. A idade média foi de 28 anos (13-46). Da amostra, 27,3% já 
realizaram pelo menos uma IVG. Em mulheres com IVG prévia, 59,0% desejavam os métodos LARC, 
similarmente ao que acontece com as mulheres sem IVG prévia (49,1%). Do mesmo modo, não houve 
diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos estudados no que concerne aos métodos 
SARC. 
 
Conclusões  
Na 1ª consulta de IVG as mulheres mostram-se informadas e esclarecidas em relação aos diferentes 
métodos de contracepção, pelo que não houve diferença estatística entre os grupos estudados. A taxa 
de repetição de IVG no CHS foi semelhante à nacional, pelo que a contracepção após-IVG, mesmo 
com as mulheres devidamente informadas, mantem-se um desafio. Ainda existe um longo caminho a 
percorrer de forma a que todas as mulheres tenham ao seu dispor em tempo útil, uma consulta de 
planeamento familiar para alterar fatores condicionantes da não adesão ou incrementar a adesão a 
métodos LARC, e assim reduzir a taxa de recorrência de IVG. 
 
Palavras-chave: IVG; Contracepção; LARC; SARC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Saúde sexual e reprodutiva dos Adolescentes 
 
PO33 - CONTRACEÇÃO APÓS GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA — ESTUDO RETROSPETIVO DE 
2 ANOS 
 
Rita Mamede 1; André Borges 1; Cristina Costa 1; Fernando Cirurgião 1 
1 - Hospital de São Francisco Xavier, Lisboa (HSFX), Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental 
 
Introdução  
A gravidez na adolescência ainda é uma realidade em Portugal, sendo imperativo optimizar práticas 
contracetivas no puerpério. Os anticoncecionais de longa duração são os métodos de eleição após uma 
gravidez na adolescência, pela sua elevada eficácia e por serem utilizador-independentes.  
 
Objectivos  
Analisar as práticas contracetivas de mulheres com uma gravidez na adolescência nos dois primeiros 
anos após o parto, relacionando-as com o tipo de parto e a ocorrência de gestações subsequentes 
nesse período. 
 
Metodologia  
Consultaram-se os processos electrónicos locais (HSFX) e nacionais (Registo de Saúde Electrónico) 
das mulheres com um parto na adolescência no HSFX em 2017, e seguimento subsequente nos 
Cuidados de Saúde Primários. 
 
Resultados  
Em 2017 ocorreram 52 partos em grávidas adolescentes no HSFX, representando 2,1% do total de 
partos. Destes, 5 casos foram excluídos por dados insuficientes. Na amostra de 47 mulheres, 12 (25%) 
engravidaram novamente no período estudado, um terço mais do que uma vez, totalizando 18 
gestações; 40% resultaram em interrupção voluntária da gravidez. O intervalo intergenésico médio foi 
de 13 meses. 
A pílula de desogestrel foi o método contracetivo predominante na consulta de revisão pós-parto (47%), 
com uma utilização crescente do implante subcutâneo de etonogestrel nos anos subsequentes (45-
49%). A adesão ao implante foi de 78%; a sua introdução na consulta de puerpério com uso mantido foi 
o único método que apresentou taxa de gravidez subsequente nula. Nenhuma mulher optou pelo 
sistema intra-uterino.  
O parto eutócico prévio associou-se a maior taxa de utilização de implante relativamente ao parto 
distócico (75% vs. 31%, p<0,01), com menor taxa de gravidez subsequente (14% vs. 42%, p<0,05).  
 
Conclusões  
O implante subcutâneo de etonogestrel foi o método contracetivo mais prevalente na nossa amostra, 
com uma elevada adesão e uma eficácia muito elevada. A utilização de outros métodos associou-se a 
uma maior percentagem de gravidez indesejada.  
 
Palavras-chave: gravidez na adolescência, contraceção pós-parto, contraceção de longa 
duração 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Violência de género 
 
PO34 - ATITUDE DO MÉDICO DE FAMÍLIA PERANTE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
 
Joana Veloso Gomes 1; Filipa Henriques Da Silva 2; Tiago Simões 1 
1 - USF Quarteira; 2 - USF Albufeira 
 
Introdução  
A violência doméstica é prevalente e tem um impacto negativo na saúde e no bem-estar das vítimas. 
Apesar de serem utilizadoras regulares do sistema de saúde, raramente são identificadas como vítimas 
deste crime. Os médicos normalmente dirigem a sua intervenção às queixas apresentadas sem 
aprofundar a sua etiologia. Os fatores que condicionam uma atuação adequada perante estas 
situações, relacionam-se com a falta de conhecimentos para orientar, de forma efetiva, casos de 
violência doméstica. 
 
Objectivos  
Este trabalho pretende abordar o tema da violência doméstica, sublinhando a importância do papel do 
médico de família na identificação, denúncia e gestão destes casos. Para ilustrar o impacto deste crime 
na vida das suas vítimas, apresentamos um caso clínico de uma mulher vítima de violência doméstica. 
 
Metodologia  
Pesquisámos todos os tipos de estudos com livre acesso, publicados nos últimos quinze anos na 
PubMed, DARE e outros sites específicos de sociedades e associações nacionais e internacionais, com 
os termos MeSH “domestic violence” e “family physician”. Obtivémos 34 artigos, cujos abstracts foram 
analisados pelos critérios de seleção, tendo sido selecionados 14. Realizámos também uma entrevista 
com uma doente do nosso ficheiro, vítima de violência doméstica. 
  
Resultados  
Segundo o relatório anual de 2018, publicado pela APAV, a vítima de violência doméstica é 
maioritariamente do sexo feminino, adulta, com idade média de 43 anos, casada, que vive com família 
nuclear com filhos, com ensino superior, empregada e casada com o autor do crime. Expressar 
empatia, reconhecer a situação e prestar apoio continuado, são os elementos fundamentais numa 
primeira abordagem. O aconselhamento no contexto da consulta com o médico de família, deve ser 
regular e mantido ao longo do tempo.  
 
Conclusões  
A violência doméstica merece uma resposta atempada, organizada e efetiva por parte dos cuidados de 
saúde primários, nomeadamente do médico de família.Existem sinais e sintomas sugestivos que 
podem contribuir para uma identificação precoce. 
 
Palavras-chave : violência de género, violência doméstica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PO35 - OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESTÃO CAPACITADOS PARA CUIDAR DE VITIMAS DE 
MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA 
 
Zélia Cristina Godinho Torres Candeias 1; Carmen Laurinda Branco Marmelo 1; Vanda Maria Flor Da 
Cruz Lamuria 1 
1 - UCSP de São Sebastião, ACeS Arrábida 
 
Introdução  
A violência de género apresenta diferentes manifestações, atos que causam sofrimento ou dano, 
ameaças, coerção ou privação de liberdades. O conceito de violência de género é mais amplo e 
pretende destacar a dimensão de género na subordinação da mulher na sociedade e a sua 
vulnerabilidade perante a violência, que é dirigida contra qualquer pessoa que não respeite os papéis 
que uma sociedade lhe impõe.  
Dentro da noção de violência de gênero incluem-se atos como violação, prostituição forçada, violência 
física e sexual, mutilação genital feminina,  tráfico de pessoas, assédio e abuso sexual entre outras. 
No ano de 2000 a OMS considerou Portugal, no que respeita à prática de MGF, um país de risco. O 
calculo do risco baseia-se na suposição de que as comunidades migrantes, residentes em Portugal, e 
que são oriundas de países onde a MGF é uma prática, poderão dar-lhe continuidade, quer no nosso 
país, quer enviando as meninas ao país de origem. 
As vítimas de MGF recorrem com frequência aos cuidados de saúde o que nos remete para a questão 
“Encontram-se os profissionais de saúde sensibilizados e capacitados para cuidar destas 
Mulheres” 
 
Objectivos  
Conhecer a realidade em Portugal 
Saber identificar os tipos de MGF 
Avaliar/analisar o conhecimento dos profissionais 
 
Metodologia  
Revisão da literatura com base na questão de pesquisa. Definidos como critérios de inclusão os artigos 
publicados nos últimos cinco anos e os dados disponíveis nas organizações. 
 
Resultados  
O conhecimento dos tipos de MGF pelos profissionais da saúde permite-lhes diagnosticar 
sintomatologia e/ou patologia associada e adequadas as intervenções terapêuticas. Que saibam 
respeitar o direito à saúde destas mulheres, proporcionar-lhes serviços de saúde, aconselhamento, que 
estejam disponíveis, sejam acessíveis e de boa qualidade. 
 
Conclusões  
Importante manter a formação/sensibilização dos profissionais de saúde. Promover o acompanhamento 
das famílias com situações de MGF, de forma a evitar que possa haver perpetuação de casos nestas 
famílias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Outros 
 
PO36 - INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ POR OPÇÃO NA ADOLESCENCÊNCIA – UMA TENDÊNCIA 
DECRESCENTE? 
 
Ana Rosa Andrade 1; Luís Castro 1; Mariana Coroado 1; Tânia Barros 1; Alcina Borges 1; Celeste 
Valente 1; Andrea Lebre 1; Joana Lima Santos 1; Vítor Costa 1; Jorge Braga 1 
1 - Centro Materno-Infantil do Norte, Porto 
 
Introdução  
A gravidez na adolescência é um importante problema de saúde pública que se associa a desfechos 
adversos físicos, económicos, psicológicos e sociais, tanto para a adolescente como para o recém-
nascido.1,2 Em Portugal, a gravidez na adolescência tem vindo a diminuir desde meados dos anos 80, 
altura em que foram introduzidas melhorias no planeamento familiar e medidas específicas para a 
saúde dirigidas a esta faixa etária.3, 4 
 
Objectivos  
Caracterização do fenómeno da interrupção da gravidez por opção da mulher na adolescência num 
hospital terciário. 
 
Metodologia  
Foi realizado um estudo retrospetivo e descritivo a partir da base de dados da consulta de enfermagem 
de interrupção da gravidez por opção (IGO) da mulher do Centro Materno Infantil do Norte (CMIN). Este 
estudo incluiu 633 grávidas adolescentes (até aos 19 anos, inclusive) que realizaram IGO entre Janeiro 
de 2013 e Dezembro de 2018. 
 
Resultados  
Ao longo dos anos tem sido registada uma diminuição na interrupção da gravidez em adolescentes, 
sobretudo no grupo entre os 15-19 anos. À data da interrupção da gravidez, a idade média era de 17,7 
anos e 75% das adolescentes eram estudantes. Cerca de uma em cada dez adolescentes que iniciou o 
processo de IGO tinha pelo menos uma gravidez prévia, sendo que 6% tinha uma IGO prévia. Quase 
40% das adolescentes não reportavam utilização de qualquer método contracetivo previamente; das 
que utilizavam um método, os anticoncecionais orais correspondiam a mais de 50% dos casos. O 
principal motivo para falha do método contracetivo foi o esquecimento de utilização (30%). Após 
conclusão do processo de IGO, o método mais pretendido (46%) foram os anticoncecionais orais. 
 
Conclusões  
A IGO é um momento propício para aconselhamento contracetivo, sobretudo nesta faixa etária. É 
essencial melhorar a eficácia contraceptiva após IGO, sobretudo através da informação e incentivo à 
adoção de métodos contracetivos de longa duração reversíveis. 
 
Palavras-chave : contraceção, adolescentes, interrupção da gravidez por opção 
 
 



 
 
 
PO37 - INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ – QUE CAMINHO ESTAMOS A DESENHAR? 
 
Carolina Carneiro 1; Sara Bernardes Da Cunha 1; Sofia Malafaia 1; Patrícia Ferreira 1; Susana Leitão 1; 
Isabel Santos 2; Teresa Teles 1 
1 - Centro Hospitalar entre o Douro e Vouga, Santa Maria da Feira; 2 - Centro Hospitalar Vila Nova de 
Gaia/Espinho 
 
Introdução  
Desde a despenalização do aborto em Portugal em 2007, a sua incidência tem diminuído ao longo dos 
anos, demonstrando a melhoria do planeamento familiar no país. 
 
Objectivos  
Descrição da evolução encontrada nos processos Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) desde 2015 
a 2018. 
 
Metodologia  
Analisou-se 724 casos de IVG entre os anos de 2015 e 2018, com divisão em:  grupo 1 (casos dos 
anos de 2015 e 2016) e grupo 2 (casos dos anos de 2017 e 2018). Realizou-se uma análise 
comparativa dos dados socio-demográficos e escolha de método contracetivo. 
 
Resultados  
Da amostra selecionada, foram incluídos 395 casos no grupo 1 e 329 no grupo 2, com uma média de 
idades de 28,8 anos. Verificou-se uma proporção semelhante em ambos os grupos de adolescentes e 
mulheres com IMA. 
Em relação aos métodos contracetivos utilizados previamente ao processo de IVG, 249 não utilizavam 
método (grupo 1: 31,3% vs. grupo 2: 40,0%, p=0.02). 
O método mais utilizado foi o contracetivo hormonal combinado oral (CHCO) quer previamente quer 
após o processo de IVG.  
Todavia, mais recentemente, houve um aumento significativo na escolha delong-acting reversible 
contraception(LARC) - 24,4% vs. 48,4% (p<0.01)e uma diminuição significativa de ausência de método 
após a IVG - 9,4% vs. 3,6% (p<0.01). 
Os casos de recorrência de IVG foram 170, sendo que este número teve uma diminuição significativa 
nos últimos anos (29,8% vs. 17,9% (p<0.01). 
 
Conclusões  
Após IVG, em 2017-2018 houve um aumento significativo da frequência de métodos de longa duração 
e uma diminuição da frequência de rejeição de métodos contracetivos. A recorrência de IVG também 
tem vindo a diminuir na nossa amostra. 
Tal demonstra o sucesso na divulgação de informação acerca dos métodos contracetivos. 
Estes dados obtidos permitem-nos criar expetativas positivas relativamente aos próximos anos, sendo 
que a informação e o aconselhamento adequados devem permanecer como apostas para contínua 
melhoria da contraceção em Portugal.  
 
Palavras-chave: interrupção voluntária da gravidez, contracepção, planeamento familiar, 
métodos contracetivos reversíveis de longa duração 
 
 



 
 
 
PO38 - INFORMAÇÃO E ACONSELHAMENTO EM CONTRACEÇÃO 
 
Mariana Gamito 1;  Joana Ribeiro 1; Naiegal Pereira 1; Elsa Dias 1; Carlos Veríssimo 1 
1 - Hospital Beatriz Ângelo, Loures  
 
Introdução  
Apesar da globalização da contraceção, a utilização dos métodos contracetivos ainda se encontra em 
expansão, mas é consensual que os métodos de longa duração têm um papel predominante. O 
aconselhamento sobre este tema é fulcral para que cada mulher possa optar pelo contracetivo que 
melhor se adequa às suas características. 
 
Objectivos  
Avaliar a contraceção e o aconselhamento sobre a mesma em mulheres em idade fértil.  
 
Metodologia  
Aplicação de um questionário a mulheres não grávidas, com idade inferior a 50 anos, que tenham 
frequentado o serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Agosto de 2019, com 
posterior análise descritiva. 
 
Resultados  
A amostra englobou 63 mulheres, com idade média de 37 anos. 29% nulíparas e 46% casadas. 80% 
com escolaridade igual ou superior ao 9º ano, mas apenas 17% com ensino superior. O método mais 
utilizado foi o contracetivo oral (38%), seguindo-se o dispositivo intrauterino e o preservativo (ambos 
13%). 25% das mulheres não utilizam nenhum contracetivo. Destas, cerca de metade refere estar a 
tentar engravidar (52%), 32% não estão interessadas e 12% referem intolerância ao método. 
Os profissionais de saúde são fonte de informação sobre contraceção em 52% dos casos, sendo em 
58% o médico ginecologista. 40% das mulheres manifestaram interesse em ter mais informação sobre 
contraceção. 
 
Conclusões  
Observámos que os métodos de longa duração não são os mais utilizados, contrariando a ideia inicial. 
O facto de quase metade das mulheres desejar ter mais informação sobre contraceção, mostra que, 
provavelmente, este tema carece de um aumento de divulgação, principalmente por parte dos 
profissionais de saúde, que são os principais mediadores de informação, na nossa amostra. 
 
Palavras-chave : aconselhamento em contraceção, informação em contraceção, contraceção em 
mulheres em idade fértil, estudo piloto em contraceção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PO39 - CASUÍSTICA DA INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ NA POPULAÇÃO DE 
TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
 
 Prescillia Marques 1; Mariana Morais 1; Fan Yida 1; Regina Severo 1; Cátia Moreira 1; Osvaldo Moutinho 
1 
1 - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real 

Introdução  
A interrupção voluntária da gravidez (IVG), em Portugal, é legalmente possível desde Abril de 2007. A 
avaliação dos dados da consulta de IVG permite-nos não só a caracterização da população bem como 
entender as falhas e possíveis modificações de forma evitar a sua recorrência.  

Objectivos  
Caracterização e análise de resultados dos casos de interrupção voluntária da gravidez no Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).  

Metodologia  
Para elaboração desta análise foi feito um estudo observacional retrospetivo dos processos clínicos de 
174 utentes que realizaram IVG pelo método medicamentoso, em ambulatório, no CHTMAD, entre 
Junho de 2017 e Junho de 2019. A população foi caracterizada segundo os dados recolhidos em 
anamnese na consulta de IVG e os respetivos dados analisados com software SPSS © versão 24.  
 
Resultados  
Neste estudo foram consideradas elegíveis 174 utentes. A média de idades foi 28 anos. Quarenta e um 
porcento eram fumadoras. Cinquenta e três porcento multíparas. Cinquenta e nove porcento utilizava 
contraceção hormonal combinada e 15% admitia não utilizar qualquer tipo de contraceção. Vinte 
porcento apresentava antecedentes de IVG de repetição, 33% das quais com um intervalo entre IVG’s 
de cerca de 1 ano e 6% com intervalo inferior a 1 ano. Em 76% dos casos não se registaram 
complicações. A complicação mais frequentemente assinalada foi o aborto incompleto em 23% dos 
casos. Apenas 8% necessitou de recorrer a curetagem. Após IVG, 36% optou por mudar de método de 
contraceção, sendo a escolha em 57% a contraceção hormonal combinada.  
 
Conclusões  
Da análise dos dados é possível verificar que apesar do aconselhamento e promoção do planeamento 
familiar, atualmente existente no nosso País, continua a existir uma grande falha a este nível. Uma 
percentagem não desprezível das nossas utentes, não só não utilizava qualquer tipo de método de 
contraceção como possuía antecedentes de IVG de repetição.  
 
 
Palavras-chave : IVG, Contraceção, Planeamento familiar 
 
 



 
 
PO40 - IVG OU NÃO IVG: EIS A QUESTÃO 
 
Daniela David 1; Mariana Sucena 1; Rafaela Pires 1; Filipa Marques 1; Isabel Santos Silva 1; Maria Do 
Céu Almeida 1 
1 - Maternidade Bissaya Barreto – CHUC, Coimbra 
 
Introdução  
Atualmente com a divulgação e disponibilização de métodos contracetivos esperar-se-ia que todas as 
mulheres planeassem a sua gravidez. No entanto, verifica-se que existem gravidez não planeadas 
(GNP) que não resultam em interrupção voluntária da gravidez (IVG). Desconhecem-se os motivos que 
levam a mulher a decidir o futuro da gravidez. 
 
Objectivos  
Caracterização descritiva e comparação da população de mulheres com gravidez inicial não planeada 
que decidiu ou não prosseguir com a gravidez. 
 
Metodologia  
Análise retrospetiva de uma amostra de mulheres com GNP que recorreu à Maternidade Bissaya 
Barreto durante 3 meses de 2019. Foram comparados dois grupos: um referente a GNP que não 
realizou IVG (grupo 1) e outro que realizou IVG (grupo 2). 
 
Resultados  
Na amostra analisada (n=81), 74,1% das mulheres com GNP decide realizar IVG. A idade média no 
grupo 1 foi 31,86±5,73 anos e no grupo 2 foi de 28,75±7,7 anos. O número de filhos foi em média de 
1±1,18 no grupo 1 e 0,75±0,8 no grupo 2. Quanto ao estado civil, ambos os grupos são compostos na 
sua maioria por solteiras, 60% no grupo 1 e no 66,7% grupo 2. Relativamente às habilitações literárias, 
ambos os grupos têm na sua maioria uma licenciatura ou grau superior, 60% no grupo 1 e 46,7% no 
grupo 2. Quanto às classes profissionais, o grupo profissional mais representativo no grupo 1 é o dos 
especialistas de profissões intelectuais e científicas (45%) e no grupo 2 é o dos estudantes (25%). O 
método contracetivo mais utilizado previamente à gravidez em ambos os grupos foi o contracetivo oral 
combinado, 47,4% no grupo 1 e 58,3% no grupo 2. 
 
Conclusões  
Verifica-se que as mulheres que decidem realizar IVG tem idade inferior, na sua maioria são estudantes 
e uma grande parte não utilizava qualquer método contraceptivo. Através destas conclusões poder-se-á 
direcionar o aconselhamento sobre contracepção a populações de risco. 
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PO41 - MUDANÇA DE MÉTODO CONTRACETIVO APÓS INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA 
GRAVIDEZ 
 
 Prescillia Marques 1; Mariana Morais 1; Fan Yida 1; Regina Severo 1; Cátia Moreira 1; Osvaldo Moutinho 
1 
1 - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real 
 
Introdução  
Em Portugal, desde de Abril de 2007, é permitida a interrupção voluntária da gravidez (IVG). O 
esclarecimento e escolha de um método contracetivo que se adapte à mulher é das decisões mais 
importantes para evitar a recorrência a este tipo de intervenção. 
 
Objectivos  
Analisar a mudança de método contracetivo após IVG no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (CHTMAD).  
 
Metodologia  
Para elaboração desta análise foi feito um estudo observacional retrospetivo dos processos clínicos de 
174 utentes que realizaram IVG por método medicamentoso, em ambulatório, no CHTMAD, entre 
Junho de 2017 e Junho de 2019. A amostra foi dividida em 2 grupos: G1 – Não mudou de método 
contracetivo e G2 – Mudou de método contracetivo. Diversas variáveis foram analisadas e comparadas 
entre os grupos. A análise estatística foi feita com recurso ao software SPSS © versão 24.  
 
Resultados  
Das 174 utentes que recorreram a IVG no período de estudo, 59% utilizava contraceção hormonal 
combinada antes da IVG. Após IVG, 36 % optou por mudar de método de contraceção. Entre estas,7% 
escolheu a contraceção hormonal combinada, 12% o sistema intrauterino com levonorgestrel e 10% o 
implante subcutâneo com etonogestrel. Na comparação entre os grupos, a faixa etária que mais optou 
pela mudança foi entre os 20-29 anos, não fumadoras, não se registando diferenças em termos de 
paridade. A taxa de complicações não demonstrou ter impacto na mudança de método. O fator IVG de 
repetição foi a única variável a demonstrar significado estatístico para a mudança de método 
contracetivo (p= 0,006).  
 
Conclusões  
No CHTMAD a contraceção hormonal combinada continua a ser o método de eleição mesmo após 
realização de IVG. A adesão aos métodos de longa duração continua a ter uma baixa adesão entre as 
nossas utentes. A IVG de repetição foi o fator estudado que demonstrou ter maior importância na 
mudança de método.  
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PO42 - IMPLANTES CONTRACETIVOS NÃO PALPÁVEIS – QUE ORIENTAÇÃO CLÍNICA? 
 
 Kristina Hundarova 1,2; Dora Antunes 1; Maria João Carvalho 1,2; Vera Ramos 1; Claudia Andrade 1; 
Giselda Carvalho 1; João Paulo Marques 1; Fernanda Águas 1 
1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Clinica Universitária de Ginecologia da Faculdade 
de Medicina de Universidade de Coimbra 
 
Introdução  
O implante subcutâneo deve ser inserido superficialmente no tecido celular subcutâneo da face ínfero-
interna do braço, sendo facilmente palpável e acessível para remoção.  
Em caso de inserção profunda, aumento ponderal significativo, migração ou fibrose, a remoção pode 
ser difícil, com risco de complicações neurovasculares.  
  
Objectivos  
Analisar a abordagem de implantes não palpáveis e riscos associados à localização profunda. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo e descritivo de doentes referenciadas ao Serviço de Ginecologia do CHUC, entre 
janeiro de 2018 e junho de 2019, por implantes não palpáveis. 
 
Resultados  
Foram incluídas 12 doentes, com idades entre 23 e 49 anos, cujos motivos para remoção foram: prazo 
expirado em 9 casos; desejo de gravidez em 2 casos; dor no membro superior (MS) num caso. Duas 
doentes referiram dor à palpação do local de inserção e uma parestesias e alterações de sensibilidade 
do MS.  Quatro doentes apresentaram aumento ponderal (entre 4 e 13Kg). 
Foi realizada ecografia para localização do implante em 11 doentes, 5 dos quais apresentavam 
localização supra-aponevrótica, com remoção ecoguiada sob anestesia local; 4 – localização 
intramuscular profunda; 1 infra-aponevrótica e 1 na bainha do feixe vasculo-nervoso.  Estes 6 últimos 
casos foram orientados para remoção sob anestesia geral com apoio de Ortopedia e intensificador de 
imagem. No único caso de implante não detetado na ecografia ou radiografias do MS e tórax, o 
doseamento de etonorgestrel sérico foi negativo, inferindo-se a ausência de inserção do Implante. 
 
Conclusões  
Perante implante não palpável, a ecografia dos tecidos moles é essencial para guiar a remoção. É 
importante a referenciação destes casos para centros com experiência, assim como a colaboração com 
outras especialidades, nomeadamente a Ortopedia, em algumas situações, de modo a minimizar o 
risco de lesões de estruturas vasculares ou nervosas. 
 
Palavras-chave : Implante contracetivo, Ecografia, Etonorgestrel 
 
 



 
 
PO43 - UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CONTRACETIVOS NA MULHER EM IDADE FÉRTIL 
 
Catarina Nascimento 1; Ana Brandão 1; Isabel Martins 1 
1 - Hospital de Cascais Dr José de Almeida 
 
Introdução  
A contraceção evita uma gravidez indesejada e permite aos casais viverem a sexualidade de uma 
forma mais segura. 
 O Estudo realizado em 2015 pela Sociedade Portuguesa de Contraceção e pela Sociedade 
Portuguesa de Ginecologia, verificou que em Portugal, 94% das mulheres utilizam contraceção. A pílula 
continua a ser o método mais utilizado, mas com uma descida significativa nos últimos anos.O 
aconselhamento contracetivo é fundamental para evitar uma gravidez indesejada e consequentemente 
a utilização de contraceção de emergência ou interrupção voluntária da gravidez. 
 
Objectivos  
Avaliar o conhecimento de uma amostra de mulheres em idade reprodutiva. 
 
Metodologia  
Realizado questionário Google online entre 15 e 30 de Agosto de 2019. A análise estatística foi 
efetuada em Excel 2016. 
 
Resultados  
Obtiveram-se 614 respostas. 98,5% (n= 605) das mulheres já utilizaram algum método contracetivo das 
quais 71,1% (n=430) utiliza atualmente contraceção. A pílula combinada é a contraceção mais utilizada, 
47,2% (n=203) e os dispositivos uterinos de longa duração são os menos utilizado, 13,3% (n=57). 
O aconselhamento contracetivo foi realizado maioritariamente pelo médico/a ginecologista, 67,4% 
(n=290), seguido pelo médico/a de família, 18,4% (n=79). O início da utilização de métodos 
contracetivos situa-se maioritariamente entre os 12 e os 18 anos, 40,9% (n=222). 
Das 614 mulheres inquiridas, 93,3% (n=573) tem conhecimento da existência de contraceção de 
emergência. Das 573 mulheres, 36,5% (n=209) já utilizaram contraceção de emergência, sendo o 
levonorgestrel, o método mais utilizado 82,3% (n=172). A falha do método contracetivo foi observado 
em 60,3% (n= 126) das mulheres que já utilizaram contraceção de emergência  
 
Conclusões  
Em Portugal a contraceção tem uma taxa de utilização próxima dos 100% e a pilula combinada 
continua a ser o método mais utilizado. Apesar do conhecimento sobre contraceção de emergência 
verifica-se que a falha do método contracetivo é elevada. É necessário consciencializar a população da 
necessidade de utilizar outro tipo de contraceção mais eficaz 
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PO44 - PLANEAMENTO FAMILIAR EM POPULAÇÃO DO CENTRO HOSPITALAR BARREIRO-
MONTIJO 
 
 Mariana Santos 1; Rosário Cercas 1; Cristiana Gonçalves 1; Ana Paula Lopes 1 
1 - Centro Hospitalar Barreiro Montijo 
 
Introdução  
O nosso estudo teve como objetivo avaliar a qualidade do planeamento familiar na população 
pertencente ao Centro Hospitalar Barreiro-Montijo (CHBM), e determinar os possíveis fatores 
sociodemográficos relacionados com a utilização de métodos contracetivos eficazes.  
 
Metodologia  
Estudo observacional descritivo transversal, com uma amostra de 128 puérperas com idades entre 16 e 
45 anos, internadas no CHBM, no período compreendido entre Setembro de 2018 e Abril de 2019.   
Foi aplicado um questionário escrito, anónimo, com questões relativas a características 
sociodemográficas, história obstétrica e uso de métodos de planeamento familiar.  
A análise estatística foi realizada com o programa SPSS 23.00.  
 
Resultados  
A média de idades das mulheres participantes foi de 30,63 (DP=6,43). A média do número total de 
gravidezes foi de 2,29 (DP=1.17), enquanto que a média do número de filhos vivos foi de 1,83 
(DP=0,91). Das puérperas incluídas no estudo, 35,3% (n=48) revelaram não ter planeado a gravidez, 
sendo que 36,7% (n=18) dessas mulheres não utilizavam qualquer tipo de contraceção. O motivo de 
falha do método mais frequente foi o esquecimento (54,8%; n=17).  
Demonstrou-se uma diferença estatisticamente significativa relativa ao número de gravidezes não 
planeadas entre diferentes faixas etárias, estando positivamente associado a idades mais jovens 
(p=0,026). Em oposição, não se demonstrou uma diferença estatisticamente significativa entre o nível 
de escolaridade e o planeamento familiar eficaz.  
 
Conclusões  
Ao longo dos últimos anos, a aposta na sensibilização da população para um melhor planeamento 
familiar tem sido uma prioridade dos profissionais de saúde. No entanto, os resultados deste trabalho 
mostram que ainda se verifica uma elevada taxa de gravidezes indesejadas, particularmente em idade 
jovem. Merece especial destaque a proporção elevada de mulheres que não utilizam qualquer método 
contracetivo, reforçando a necessidade de melhorar a educação da população e acesso aos métodos 
de planeamento familiar.  
  
 
 
 
 



 
 
PO45 - DEVE SER INCLUÍDO NA FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA A INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA 
DA GRAVIDEZ? INQUÉRITO POPULACIONAL A INTERNOS DA ESPECIALIDADE DE 
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
 
Filipa Coutinho 1; M. Cal 2,3; K. Hudarova 1; D. Antunes 1; J. Oliveira 1; T. Bombas 1 
1 - Serviço de Obstetrícia A, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Centro Hospitalar 
Universitário Lisboa Norte; 3 - Portuguese network of trainees in obstetrics and Gynaecology 
(PONTOG) 
 
Introdução  
Em 2007, foi introduzido a possibilidade de interrupção de gravidez por opção da mulher (IVG). Apesar 
de já terem passados mais de 10 anos da legalização da IG ainda é um tema não incluído no plano 
geral de formação do internato de ginecologia obstetrícia. 
 
Objectivos  
Avaliar as necessidades formativas no âmbito da interrupção por opção da mulher. 
 
Metodologia  
Estudo observacional e descritivo, de respostas obtidas através de um questionário anónimo divulgado 
online pela PONTOG.  
 
Resultados  
O inquérito foi enviado 350 internos da especialidade do qual obtivemos uma taxa de participação de 
17.1% (n=60) sendo os inquiridos maioritariamente (90%) do sexo feminino, com uma idade média de 
29.4±2.4 anos. A maioria dos internos (70.4%) encontra-se a realizar formação específica em hospitais 
terciários. Apenas 15.3% dos internos refere não haver consulta de interrupção voluntária de gravidez 
no seu hospital de formação, todos eles em hospitais distritais. Dos centros hospitalares que têm 
consulta própria de IVG, apenas 68.6% a incluem no programa de formaçã. Dos internos que 
pertencem a instituições onde não existe esta consulta, nenhum deles frequenta noutra instituição, a 
maioria por não estar contemplado no programa de formação. Dos internos que nunca frequentaram a 
consulta, 56.3% deles acha que é um tema suficientemente importante e que deveria ser integrado no 
plano formativo. Em resposta à questão “Onde obtém e completa a sua formação nesta área de saúde 
reprodutiva?”, praticamente 50% dos internos referiu ser através da consulta e em ações de formação. 
Cerca de 27% dos inquiridos referiu ser na consulta de interrupção e 16% apenas nas ações de 
formação. Metade dos inquiridos refere que esta área de trabalho pode estar entre as suas opções 
quando for especialista. 
 
Conclusões  
A interrupção voluntária de gravidez é um tema por muitos considerado não essencial na formação dos 
internos de ginecologia/obstetrícia. Maioritariamente a IG não faz parte do programa formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Caso clínico 
 
PO46- MIGRAÇÃO TARDIA DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO - RELATO DE UM CASO 
 
Marilia Freixo 1; Elisa Soares 1; Maria Coelho 1; Fabiana Castro 1; Juliana Rocha 1; Ana Morgado 1 
1 - Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Guilhufe 
 
Introdução  
O dispositivo intra-uterino é um método contracetivo reversível, utilizado por mais de 150 milhões de 
mulheres. Associa-se a complicações, como expulsão, infeção pélvica, gravidez e perfuração uterina. A 
perfuração pode ser decorrente da introdução inadequada do dispositivo ou raramente, ocorrer mais 
tarde, por migração do mesmo. Alguns fatores predispõem a essa migração: gravidezes múltiplas e 
cesarianas anteriores, anomalias uterinas ou amamentação. 
Trata-se de uma complicação rara e grave, que ocorre em 1/350-1/2.500 inserções, podendo ser 
assintomática ou manifestar-se com febre, dor abdominal, hemorragia vaginal, sintomas 
gastrointestinais ou urinários. A migração tardia pode ser assintomática ou apresentar-se com 
hipogastralgias inespecíficas. A abordagem terapêutica é cirúrgica, mesmo em pacientes 
assintomáticas.  
 
Objectivos  
Apresentação de um caso incomum. 
 
Metodologia  
Consulta do processo clínico. 
 
Resultados  
Mulher de 43A, sem antecedentes médicos ou cirúrgicos de relevo, 2G2P, portadora de SIU há dois 
anos, recorre ao SU por hipogastralgias com 2 dias de evolução, sem outras queixas associadas. Tinha 
registos regulares de exames ginecológicos normais (com visualização dos fios do dispositivo), o último 
há 6 meses. 
À observação no SU os fios do dispositivo não foram visualizados. O restante exame ginecológico 
estava normal. Na ecografia pélvica não se identificou SIU intrauterino. Realizou radiografia abdominal 
que revelou SIU de localização extracavitária, ao nível da fossa ilíaca esquerda. 
Foi submetida a laparoscopia, identificando-se o dispositivo encastoado no epiplon que foi removido. 
Foi realizada salpingectomia bilateral por opção contracetiva.  
 
Conclusões  
Dada a inespecificidade da apresentação clínica desta complicação e tratando-se de uma doente com 
vigilância ginecológica regular e sem fatores de risco aparentes para migração do dispositivo, torna-se 
mais difícil o diagnóstico que depende da suspeição clínica e de meios auxiliares imagiológicos.A 
remoção do dispositivo está recomendada logo após o diagnóstico de forma a prevenir aderências, dor 
pélvica crónica, obstrução intestinal ou migração para outros orgãos. A remoção laparoscópica é a via 
de abordagem preferencial. 
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PO47 - EM BUSCA DO DISPOSITIVO INTRAUTERINO PERDIDO – A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO 
 
Rute Branco 1; Marta Rodrigues 1; Mariana Marques 1; Mariana Miranda 1; Bruna Ambrósio 1; Elsa 
Landim 1; Teresa Diniz Da Costa 1; José Silva Pereira 1 
1 - Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca 
 
Introdução  
O dispositivo intrauterino de Cobre (DIU) é um método contracetivo com elevada eficácia, seguro e bem 
tolerado. Apesar do seu perfil de segurança, pode estar associado a complicações, quer no momento 
da sua colocação, quer durante o período da sua utilização. As complicações graves são raras e 
incluem: a expulsão (3-6% no primeiro ano), a doença inflamatória pélvica (1% nos primeiros 20 dias de 
colocação) e a perfuração uterina (0,01%).   
 
Objectivos  
Descrição de caso clínico e Revisão da literatura científica.  
 
Metodologia  
Consulta do processo clínico e revisão da literatura. 
 
Resultados  
Mulher de 19 anos, caucasiana, sem antecedentes pessoais relevantes. Na sua história ginecológica 
destaca-se: 2 gravidezes, 1 parto em novembro 2017 e a colocação de DIU em abril 2018. Foi 
referenciada à consulta de planeamento familiar, por algias pélvicas e por ser portadora de ecografia 
pélvica que descrevia: DIU adjacente ao ovário direito, não localizado na cavidade endometrial. Ao 
exame ginecológico não se observou os fios do DIU, e ecograficamente confirmou-se a sua localização 
na cavidade pélvica à direita. Foi agendada histeroscopia que confirmou a não existência do DIU na 
cavidade uterina. Foi submetida a laparoscopia tendo-se constatado DIU intraperitoneal no ligamento 
largo com ponta a exteriorizar no mesoovário direito. Procedeu-se à abertura do folheto posterior do 
ligamento largo, junto ao ligamento útero-sagrado direito, e remoção do DIU. Boa evolução no pós-
operatório com alta hospitalar 24 horas após o procedimento. 
 
Conclusões  
As perfurações uterinas por um DIU poderão ser difíceis de diagnosticar, pela sua diversidade 
semiológica. Para excluir esta possível complicação está recomendado a realização do exame pélvico 
e uma ecografia pélvica, após o primeiro mês de inserção. Sempre que se confirme este diagnóstico, 
tal como aconteceu no nosso caso, a laparoscopia é o método de eleição para a remoção do DIU 
perdido na cavidade pélvica.  
 
Palavras-chave : DIU, perfuração uterina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PO48 - TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EM IDADE FÉRTIL - A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO 
 
Maria Emília Faria 1; Ana Barroso Miranda 1; Daniela Guimarães 1; Virgílio Gomes 1 
1 - USF São João de Braga 
 
Introdução  
O tromboembolismo venoso (TEV), incluindo a trombose venosa profunda e o tromboembolismo 
pulmonar (TEP), foi estimado em mulheres em idade fértil entre 0,5 e 1,0 por 1.000 pessoas/ano. O 
TEV é um efeito secundário raro dos contraceptivos orais combinados (COC), sendo o risco maior no 
primeiro ano de utilização e menor do que o observado na gravidez. O risco de TEV está associado ao 
componente estrogénico do COC, embora evidências sugiram que os progestativos possam contribuir 
para o aumento do risco quando associados aos estrogénios. 
 
Objectivos  
Relato de caso. 
 
Metodologia  
Consulta de processo clínico e obtenção de consentimento informado. 
 
Resultados  
Mulher de 32 anos, casada e professora do ensino secundário. Graffar II. Antecedentes de distúrbio da 
ansiedade, espondilolistese L5-S1 grau I e apendicectomia. Medicada com escitalopram 10mg, 
trazodona 150mg, alprazolam 0,5mg e etinilestradiol 20µg+desogestrel 150µg. Fumadora de 20 
cigarros/dia (12 UMA). Recorreu ao Serviço de Urgência por dispneia para pequenos/médios esforços 
com 48 horas de evolução e toracalgia posterior direita, agravada com a inspiração profunda e o 
decúbito lateral direito, com início há 24 horas. Foi feito o diagnóstico de TEP bilateral, tendo sido 
internada no Serviço de Medicina Interna por 11 dias, onde iniciou hipocoagulação com varfarina. Foi 
orientada para a Consulta Externa de Medicina Interna e de Imuno-hemoterapia. Realizou-se o estudo 
de trombofilias que não apresentou alterações e após 14 meses de hipocoagulação foi suspensa a 
terapêutica. O TEP foi associado aos fatores de risco, uso do COC e tabagismo. 
 
Conclusões  
A etiologia do TEV é geralmente multifatorial e depende de vários fatores de risco adicionais. Pela 
posição privilegiada que o Médico de Família ocupa na Saúde da Mulher, este assume, durante a 
escolha ou troca do método contraceptivo, um papel de extrema importância no aconselhamento, na 
identificação de fatores de risco e no incentivo a hábitos de vida saudável. 
 
Palavras-chave : Tromboembolismo pulmonar, Contraceptivo oral combinado, Idade fértil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PO49- SERÁ A CONTRACEÇÃO DEFINITIVA UMA OPÇÃO SEMPRE SEGURA? A PROPOSITO DE 
UM CASO CLINICO 
 
Alexandra Coelho 1; Marta Brito 1; Inês Pereira 1; Inês Raposo 2; Ana Maria Fatela 1 
1 - CHULC-Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa; 2 - Hospital do Divino Espírito Santo, Ponta 
Delgada 
 
Introdução  
A contraceção em mulheres com multipatologia revela-se um desafio pela necessidade da procura de 
um estreito equilíbrio entre o desejo da utente e a escolha de um método com menor risco. 
 
Caso Clínico  
Doente de 42 anos em amenorreia desde parto por cesariana há 6 meses com antecedentes 
conhecidos de doença hepática cronica com hipertensão portal de etiologia viral compensada (CTP A).  
Vigiada em consulta de planeamento familiar por pretender método contracetivo definitivo tendo sido 
decidida salpingectomia bilateral laparoscópica, apresentando à data da cirurgia 85 000 plaquetas e 
INR de 1.5. 
Durante a cirurgia, após realização do pneumoperitoneu (com recurso à agulha de Veress) constatou-
se hemorragia abundante no local de introdução do trocar umbilical com necessidade de conversão 
para laparotomia que permitiu a identificação e resolução de hemorragia activa a nível da veia 
paraumbilical. Foi ainda solicitado a colaboração da cirurgia vascular para identificação de outras 
possíveis lesões vasculares que foram excluídas.  
Durante a cirurgia e no pós-operatório imediato houve necessidade transfusional de 3 UCE, 2 Unidades 
de plasma, 2g Fibrinogénio e 2 Pools de plaquetas. Após 48h, por descida da hemoglobina foi 
solicitada ecografia que revelou hemoperitoneu de pequenas dimensões. Durante o restante período de 
vigilância manteve-se clinicamente estável, com resolução ecográfica progressiva. Ao 5º dia por quadro 
de febre acompanhado de dejeções diarreicas iniciou antibioterapia EV. Ao 10º dia por perda via 
vaginal mantida com instabilidade hemodinâmica foi transferida para a unidade de cuidados intensivos. 
Optou-se por abordagem conservadora com alta para o domicílio clinica e hemodinamicamente estável 
14 dias após cirurgia.  
 
Conclusões  
Apesar da literatura corroborar a segurança da abordagem laparoscópica na cirrose hepática 
compensada, esta patologia condiciona um risco cirúrgico aumentado pelo que a abordagem 
multidisciplinar se torna essencial para que a opção terapêutica apresente o melhor perfil de segurança 
e eficácia.  
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