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Introdução  
A Contraceção de Emergência (CE) é um método seguro e eficaz de prevenção de gravidez 
não desejada após uma relação sexual desprotegida ou inadequadamente protegida.1,2 No 
presente estudo, os métodos de CE abordados dizem respeito apenas a contracetivos de 
emergência orais, não havendo referência à utilização de dispositivos intrauterinos de cobre. 
 
Objectivos  
Descrever a realidade da utilização de CE oral no contexto da interrupção da gravidez por 
opção. 
 
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 1919 mulheres grávidas que se submeteram a 
uma IGO entre Janeiro de 2017 e Dezembro de 2018. 
 
Resultados  
De um total de 1919 processos de IGO registados, 2,5% das mulheres havia recorrido a CE, 
sendo que a média de idade das utilizadoras foi de 28,8 anos. Das utilizadoras de CE oral, 
a maioria estava grávida pela primeira vez (54%), sendo que uma pequena parte (8,3%) 
tinha já efetuado previamente uma IGO. Mais de 3/4 das mulheres que recorrem à CE e 
posteriormente requerem IGO utilizava método contracetivo (preservativo – 45,8%; ACO – 
29,2%; Método do calendário – 2,1%), enquanto 22,9% não fazia uso de qualquer método 
contracetivo. 
 
Conclusões  
Um grande número de mulheres recorreu à consulta de IGO sem ter feito uso de CE, facto 
que se espelha na realidade europeia3-5. De acordo com um estudo recente, o principal 
determinante da não utilização de CE é a subestimação do risco de gravidez6. Assim, torna-
se imperativo desenvolver estratégias futuras em torno da CE, que se devem focar em 
maximizar a utilização de DIU-Cu, o método de CE mais eficaz, bem como em promover a 
educação da população relativamente à fertilidade e à disponibilidade de métodos de CE 
orais. 
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Introdução  
A salpingectomia profilática consiste na exérese tubar, em mulheres saudáveis, com o 
objetivo de reduzir a incidência do carcinoma do ovário, trompa e peritoneu. Proposta pelo 
grupo OVCARE em 2010, é atualmente recomendada como alternativa à laqueação pela 
ACOG e RCOG. A evidência em contexto peri-parto ainda é escassa, não parecendo, 
contudo, aumentar o risco cirúrgico. 
 
Objectivos  
Conhecer os procedimentos de contraceção definitiva (incluindo peri-parto) realizados a 
nível nacional, assim como os motivos associados às diferentes práticas e a opinião pessoal 
dos ginecologistas-obstetras portugueses. 
 
Metodologia  
Aplicação de um questionário anónimo elaborado pelas autoras, que após uma primeira fase 
de validação no serviço de Ginecologia do CHUC, foi divulgado a nível nacional através da 
PONTOG, enviado diretamente para os colegas por email e publicado nas redes sociais. O 
questionário esteve disponível online de 06/08 a 19/09/2019. 
 
Resultados  
Até à data obtivemos 125 respostas de internos (38%) e especialistas (62%) em 
Ginecologia-Obstetrícia, provenientes de 32 hospitais de todo o país.  
As técnicas cirúrgicas preferencialmente oferecidas às mulheres que pretendem 
contraceção definitiva são: laqueação tubar laparoscópica com eletrocoagulação e corte 
(63%); salpingectomia laparoscópica (28%) e anéis de Yoon (7%). Os motivos mais 
frequentemente apontados para a não realização de salpingectomia foram o aumento do 
tempo cirúrgico (55%) e alternativa não equacionada (40%). Em alguns hospitais a 
realização de salpingectomia depende de critérios específicos (47%), destacando-se “a 
equipa cirúrgica” (71%) e antecedentes familiares de cancro do ovário (41%).  
No contexto per cesariana é efetuada salpingectomia em 16% dos hospitais e no pós-parto 
a esterilização por minilaparotomia umbilical é rara.  
Na opinião de 70% dos internos e de 64% dos especialistas a salpingectomia deveria ser o 
procedimento de contraceção definitiva a oferecer. 
 
Conclusões  
A salpingectomia profilática ainda não é o procedimento de contraceção definitiva mais 
frequente em Portugal, mas já se afigura como a preferência dos ginecologistas-obstetras 
portugueses. 
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CONTRACEÇÃO EM MULHERES COM MORBILIDADES 
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Introdução  
A hipertensão arterial (HTA) é um dos principais factores de risco cardiovasculares (RCV) e 
a sua prevalência nas mulheres portuguesas é de 32%. O aconselhamento de um método 
contracetivo adequado é fundamental, pois as mulheres hipertensas têm um risco acrescido 
de enfarte agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença arterial periférica e a 
contraceção hormonal combinada (CHC) pode levar a um aumento deste risco.  
 
Objectivos  
Identificar a prevalência dos métodos contracetivos utilizados por mulheres hipertensas em 
idade fértil na USF Villa Longa. 
 
Metodologia  
Estudo observacional, descritivo e transversal. Os dados foram obtidos através da consulta 
do processo clínico do MedicineOne. 
Critérios de inclusão: mulheres em idade fértil (15-54 anos) com diagnóstico de HTA. 
Critérios de exclusão: mulheres sem registo de método contracetivo nos últimos 3 anos, 
histerectomia.   
Variáveis estudadas: idade, método contracetivo. 
 
Resultados  
Identificou-se um total de 255 mulheres, tendo sido excluídas 67. A idade média foi 46,4 
anos, com idade mínima de 25 e idade máxima de 54, com um desvio padrão de 5,746. 
Verificou-se que os métodos mais frequentemente usados pelas mulheres eram 
estroprogestativo oral (21,2%), progestativo oral (17,4%), laqueação tubária (15,8%), 
preservativo (11,6%), SIU (4,2%), implante (3,9%), DIU de cobre (3,5%), anel 
estroprogestativo (0,4%), projestativo injetável (0,4%). Outros métodos incluíam ainda 
vasectomia (0,8%) e coito interrompido (0,4%). Constatou-se que 21,6% das mulheres 
faziam CHC. 
 
Conclusões  
Este estudo revelou que 21,6% das mulheres hipertensas faziam um método não indicado 
(categoria 3 e 4 da OMS), podendo levar a um aumento do RCV que não podemos 
menosprezar. 
É fundamental que estas mulheres estejam esclarecidas face a este risco, aconselhando-as 
um método contracetivo mais seguro. 
Perante estes dados pretendemos fazer um trabalho de melhoria da qualidade, intervindo 
junto da população e dos profissionais de saúde com o intuito de melhorar a saúde das 
nossas utentes.   
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Introdução  
Um aconselhamento contracetivo realizado no período pré-natal e reforçado no pós-parto 
contribui para a redução da taxa de gravidez não desejada. 
 
Objectivos  
Avaliar as práticas dos profissionais de saúde no aconselhamento contracetivo após o parto. 
 
Metodologia  
Estudo descritivo das respostas obtidas através de inquérito multicêntrico e anónimo. 
 
Resultados  
Foram incluídos 310 profissionais: 144 médicos (56.5%) e 135 enfermeiros (43.5%). Durante 
a gravidez, 35.5%(n=110) informa sempre a mulher das opções contracetivas, 
37.1%(n=115) informa apenas em situações especiais e 19.7%(n=61) apenas se a hipótese 
de laqueação tubária se colocar. Na alta, a maioria (81.6%,n=253) informa e orienta sobre 
as opções contracetivas. Deste grupo, 41.5%(n=105) prescreve contraceção progestativa 
oral e informa sobre o início da contraceção, 33.2%(n=84) orienta para contraceção 
intrauterina na consulta de revisão ou fornece e inicia contraceção (26.9%,n=68); 45 
profissionais (14,5%) não informam as mulheres à data da alta, apontando como razões a 
não adequação do momento (35.6%,n=16) e a falta de tempo (26,7%,n=14). A maioria 
inquirida considera que a mulher deve ter aconselhamento contracetivo durante a gravidez 
(78.4%,n=243), dos quais 87.2%(n=212) considera o 3ºtrimestre e o final da gravidez como 
os momentos mais adequados. Cerca de um quinto (n=67) considera que não deve ser 
realizado aconselhamento durante a gravidez sendo os motivos: a informação deve ser 
remetida para a consulta de revisão puerperal (49.3%,n=33); a informação dada na alta é 
suficiente (41.8%,n=28); não ser pertinente (38.8%,n=26). Neste grupo, 25.4%(n=17) não 
tenciona mudar a sua atitude, 11.9%(n=8) refere que irá mudar de atitude e 46.3%(n=31) 
pondera vir a modificar esta atitude; 16.4%(n=11) não respondeu à questão. 
 
Conclusões  
O aconselhamento contracetivo durante a gravidez não é universal. A maioria dos 
profissionais difere o aconselhamento contracetivo para a alta da maternidade. Existe um 
grupo de mulheres que tem alta sem aconselhamento contracetivo, sendo as razões mais 
frequentes a falta de tempo e a não-adequação do momento. 
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OUTROS 
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Introdução  
A menstruação e os sintomas menstruais têm influência negativa bem conhecidas no 
desempenho desportivo das mulheres. O adiamento ou a evicção da perda hemorrágica 
através dos contracetivos hormonais poderá ultrapassar este problema, mas ainda existe 
pouca informação acerca dos benefícios não contracetivos dos métodos hormonais nestas 
atletas. 
 
Objectivos  
O objetivo deste trabalho é identificar as opções contracetivas de um grupo de atletas 
portuguesas, o impacto dos métodos hormonais no ciclo menstrual, no desempenho 
desportivo e os seus efeitos adversos.  
 
Metodologia  
Estudo observacional e descritivo, de respostas obtidas através de um questionário anónimo 
de auto-avaliação a atletas portuguesas. O inquérito inclui questões relativas ao uso e 
conhecimento de contraceção e impacto dos métodos contracetivos hormonais no 
desempenho físico.  
 
Resultados  
Responderam ao questionário 256 atletas de 18 modalidades, maioritariamente atletas de 
atletismo, futebol, triatlo e natação. A idade média das atletas foi de 29 anos. A maioria 
(71.5%) era utilizadora de métodos contracetivos (71,5%), sobretudo CH orais (72%), 
seguindo-se o preservativo masculino (17.6%). O método contracetivo foi aconselhado pelo 
médico em 86.3% dos casos. Com a adoção do método, a grande maioria (92.4%) tem 
hemorragia regular e mensal. Em relação à avaliação de conhecimentos, 97.6% refere 
conhecer a pílula,  87.7% o preservativo masculino e cerca de 65% o anel, implante, sistema 
intra-uteirno e trandérmico. Sobre a CHC oral, a maioria das inquiridas (90%) considera que 
tem benefícios no controlo do ciclo, 79.7% que previne uma gravidez indesejada e 62.5% 
na diminuição da dismenorreia. Sobre o impacto dos métodos no rendimento desportivo, 
78.6% referiu não considerar que interfiram com a performance. As não utilizadoras 
justificam a não necessidade atual de contraceção, seguido do receio de efeitos 
secundários. 
 
Conclusões  
As atletas portuguesas têm uma prevalência de uso de contraceção elevada e não 
consideram nenhuma inconveniência na utilização de contraceção hormonal, percecionando 
potencial benefício do controlo do ciclo.  
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Introdução  
Em Portugal, a Interrupção voluntária da gravidez (IVG) foi legalizada em 2007. Verificando-
se um decréscimo desde 2011.  
 
Objectivos  
Avaliar a influência do meio sociocultural no risco de gravidez não desejada. 
 
Metodologia  
Análise retrospetiva dos processos clínicos das utentes da consulta de IVG entre janeiro de 
2018 e junho de 2019. Classificação da residência em meio rural (MR) e meio urbano (MU) 
segundo os critérios do projeto PRODER. Os dados foram analisados com o SPSSv25. 
 
Resultados  
Foram incluídas 450 mulheres, 63.1% pertencentes ao MU. A idade média no MR foi 
29.7±7.4 anos [15-46] e no MU foi 29.1±7.8 anos [14-46]. São solteiras 64.5% no MR e 
65.1% no MU. Vivem em casal 55.4% no MR versus 54.9% no MU. 55.4% no MR tem pelo 
menos um filho versus 53.9% no MU; sendo mais frequente o parto no último ano no MU 
(11% versus 4.8%). Esta foi a primeira IVG em 86.7% no MR e 88.7% no MU. 
Não tinham realizado planeamento familiar no último ano 57.8% no MR e 56.3% no MU. 
Usavam algum método contracetivo 75.3% no MR e 73.9% no MU. Utilizavam a pilula 
combinada (48%-MR e 54.4%-MU); preservativo (33.6%-MR e 33.5%-MU); anel vaginal 
(8.8%-MR  e 4.3%-MU) e coito interrompido (4%-MR e 6.2%-MU).  Como condicionante de 
gravidez não planeada  o mais frequentemente reportado foi falha do método em 58.9% no 
MR e 56.9% no MU e esquecimento em 13.7% no MR e 20.1% no MU. Usaram contraceção 
de emergência 3% no MR e 5.6% no MU. Após IVG no MR 38.4% escolheram método 
hormonal oral ou injetável; 25% DIU; 14.6% Implante; 1.8% Laqueação tubar e 11% outros 
métodos versus 30.5%; 26.6%; 11.3%; 1.8%; 14.5% no MU. 
  
 
Conclusões  
Mais mulheres de meio urbano solicitaram IVG. As características das mulheres são muito 
semelhantes, verificando-se diferenças estatisticamente significativas apenas na paridade 
(p=0.026), maior no MU. 
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