
 

 
 

Livro de Resumos – Programa Científico 
 
Sexta-feira, 21 de setembro de 2018 
14h00-14h30  
Conferência 1: Planeamento Familiar: Para além da contraceção 
Moderadores: Amália Pacheco e Rubina Correia  
Palestrante: Teresa Bombas 
 

 
A promoção da saúde e dos direitos sexuais reprodutivos são fundamentais para garantir 

saúde geral do individuo, a sua sobrevivência, o desenvolvimento socioeconómico da 

sociedade e o bem-estar da humanidade. Embora a saúde sexual e reprodutiva (SSR) se 

focalize na autonomia, escolhas individuais e em promover e respeitar os direitos sexuais e 

reprodutivos, envolve um contexto social, económico, cultural e cuidados de saúde. O 

progresso no reconhecimento da SSR conduziu à necessidade atual de que os cuidados de 

saúde reprodutiva devam garantir universalmente: informação sobre sexualidade; acesso à 

contraceção, saúde materna e aborto seguro; prevenção, rastreio e tratamento de ITS 

incluindo Chlamydea e VIH; vacinação HPV e rastreio do cancro do colo, tratamento de 

infertilidade; prevenção, rastreio e aconselhamento em violência de género1,2.  

A consulta de Planeamento Familiar é o momento privilegiado de intervenção e de promoção 

da saúde sexual e reprodutiva (SSR). Os clínicos de forma não diretiva na consulta médica, 

devem encorajar a mulher a formular o seu plano reprodutivo. Este plano deve ser orientado 

para o desejo da mulher ou do casal de ter ou não ter filhos, quando os ter, o número de filhos 

desejado, considerando o benefício do espaçamento das gestações e as alterações de 

fertilidade relacionadas com a idade. A vida, modifica-se ao longo do tempo e esta estratégia 

de aconselhamento médico permite uma adaptação das opções contracetivas, 

aconselhamento pre-concepcional, intervenção na promoção da saúde com prevenção de 

comportamentos de risco (incluindo álcool e drogas) e identificação das mulheres com fatores 

de risco obstétrico, nomeadamente doenças crónicas, incluindo a obesidade entre outras 

doenças emergentes numa sociedade moderna 3. Garantir o acesso a métodos de 

contraceção eficazes e efetivos é fundamental para prevenir uma gravidez não planeada e o 

recurso ao aborto. Os estudos demonstram que as mulheres que recorrem ao aborto tem um 

risco acrescido de violência de género. Os profissionais de saúde envolvidos nesta área têm 

um papel importante no suporte e orientação da mulher em situação de vulnerabilidade4. 

A evolução do conceito de planeamento familiar para esta nova realidade de SSR implica 

informação e formação e uma organização curricular na formação pré e pós-graduada que 

está longe de ser uma etapa concluída.  
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Sexta-feira, 21 de setembro de 2018 
14h30-16h00  
Mesa 1: Contraceção em mulheres com doenças crónicas 
Moderadores: Ana Paula Silva e Lisa Vicente  
Palestrante: Ana Rosa Costa 

 
 
A prevalência da hipertensão arterial ( HTA) em Portugal é elevada. Segundo dados 

publicados pela DGS em 2014 atingia 29,5 % do género feminino. Embora a sua prevalência 

aumente com a idade, ocorre também em mulheres em idade fértil  com necessidade 

contraceptivas, que têm mais probabilidade de desenvolver HTA se tiverem antecedentes 

familiares ou história de HTA na gravidez.  

A técnica de avaliação é importante para identificação de mulheres com HTA, devendo ser 

classificada segundo os critérios de 2017 da American Heart Association ( AHA) e American 

College of Cardiology ( ACC) e adoptados internacionalmente. O diagnóstico requer a 

integraçãoo das avaliações em ambulatório e em ambiente de consultório e em caso de 

disparidade entre TA sistólica e diastólica o valor mais elevado determina o estádio.  

Obesidade , excesso de peso  e sedentarismo são factores de risco major para HTA  muitas 

vezes coexistentes  com outros como os hábitos tabágicos, dislipidémia e diabetes,e que 

devem ser considerados quando se avalia o risco dos métodos contraceptivos, 

nomeadamente da contraceção hormonal combinada ( CHC) uma vez que a dose de 

estrogénios pode agravar a HTA e aumentar o risco cardiovascular. A CHC é classe 4  se 

valores tensionais iguais ou superiores a 160/ 100 mm Hg devendo ser considerados métodos 

contraceptivos alternativos a maioria cat.1 e 2. São apresentados os quadros dos critérios de 

elegibilidade da OMS; USMEC, UKMEC. 

  



 

Sexta-feira, 21 de setembro de 2018 
15h30-16h30  
Conferência 2: Situação atual sobre Cancro da mama e 
contraceção 
Moderadores: Assunção Martinez e Vera Ribeiro  
Palestrante: Teresa Bombas 

 
Em Portugal surgem aproximadamente 6000 novos casos de cancro de mama por ano. Uma 

em cada 10 mulheres irá desenvolver cancro de mama em algum momento da sua vida. 

Morrem mais de 1600 mulheres por ano e estima-se que o número de novos casos de cancro 

de mama deverá aumentar nos próximos anos com uma incidência de até 120/100.000 e uma 

variação percentual anual de 3,7%. Apesar do aumento de incidência ao longo dos anos, a 

mortalidade por cancro de mama tem-se mantido estável.  

Os contracetivos orais têm sido utilizados por milhões de mulheres por todo o mundo, muitas 

vezes com longos anos de exposição. Existem ainda algumas preocupações sobre a 

segurança dos contracetivos sobre o aumento de risco de alguns cancros, nomeadamente 

sobre o cancro de mama. 

Embora alguns estudos sugiram um pequeno aumento de risco de cancro de mama, as 

conclusões têm sido inconsistentes.  Um recente estudo que incluiu 1,8 milhões de mulheres 

com um seguimento de mais de 10 anos mostrou um risco discretamente superior de cancro 

de mama nas mulheres utilizadoras de contracetivos hormonais (RR 1.20), contudo o estudo 

levantava algumas limitações metodológicas o que dificultava a interpretação. 

A maioria dos estudos prévios não revela aumento significativo de risco de cancro de mama 

com a utilização de contracetivos hormonais embora existam algumas limitações a considerar 

tais como diferentes doses e o tempo de seguimento. 

O eventual aumento de risco de cancro de mama deverá ser ponderado em relação com os 

benefícios em termos individuais. A relação entre risco e benefício não é igual para todas as 

mulheres e deve ser ponderada com as vantagens da contraceção.   

Nas mulheres portadoras de mutação BRCA 1/2 os estudos indicam que o risco de cancro de 

mama não é superior para estas mulheres sob contraceção hormonal combinada quando 

comparadas com a população em geral. Outros trabalhos revelam que poderá existir um 

discreto aumento de risco que não é estatisticamente significativo. Uma conclusão importante 

é que os contracetivos orais combinados estão associados a uma diminuição significativa do 

risco de cancro do ovário nas portadoras de mutação BRCA 1/2. Neste contexto, os riscos da 

utilização de contraceptivos orais pelas mulheres portadoras de BRCA1/2 devem ser 

ponderados com os benefícios, não só pela evidência de proteção no cancro do ovário, mas 

em relação aos hábitos e co-morbilidades. 

 
 

 
   



 

Sexta-feira, 21 de setembro de 2018 
17h30-18h30  
Mesa 2: Dificuldades na contraceção após aborto 
Moderadores: Fernando Guerreiro e Nicole Kuenzel 
SIU/DIU: Quando colocar?  
Palestrante: Teresa Bombas 
 
Integrar o aconselhamento contracetivo durante o processo do aborto e assegurar a utilização 

de um método de contraceção efetivo, constituem estratégias para prevenir uma gravidez não 

desejada e o aborto de repetição. Segundo a OMS, os métodos de contraceção intrauterina 

são elegíveis para uso após IVG (categoria 1 e 2)1,2. Após um aborto medicamentoso a 

aplicação do DIU-cu, SIU-LNG pode ser realizada na confirmação do procedimento. A 

inserção imediata do DIU e do SIU foi bem tolerada e segura. Os estudos não são 

concordantes em relação a taxa de expulsão do DIU e SIU após o abortamento 

medicamentoso. Na maioria dos estudos, a taxa de expulsão parece ser ligeiramente maior 

na colocação imediata do que na colocação deferida3. Não foram preditores do risco de 

expulsão de DIU ou SIU o volume da hemorragia, idade, paridade, dificuldade na inserção, 

espessamento endometrial ecográfico, nível de B-HCG. O risco de expulsão do DIU após o 

aborto medicamentoso parece aumentar com o espessamento endometrial, no entanto, não 

se conseguiu estabelecer um cut-off na avaliação endometrial ecográfica. Considerando que 

a expulsão do DIU é um evento raro não se recomenda diferir a colocação com base em 

dados ecográficos3,6. 

A colocação imediata de um DIU ou SIU no procedimento cirúrgico é uma opção aceitável, 

considerando que a dor de colocação é menor pois o orifício interno do colo esta aberto e a 

motivação da mulher para o uso de contraceção parece ser maior. Com um nível de evidencia 

moderado a colocação imediata de um DIU ou SIU é segura e efetiva. A continuidade de uso 

aos 6 meses parece ser maior nas utentes com colocação imediata apesar da taxa de 

expulsão parecer ser maior na inserção imediata (tal como na colocação imediata à 

interrupção medicamentosa). Esta potencial desvantagem pode ser ultrapassada pela 

vantagem de uma contraceção muito eficaz num tempo único. A visita médica (após a 

menstruação) deve ser incentivada para identificar expulsão parcial ou completa. Não existem 

diferenças na segurança ou taxa de expulsão na inserção do SIU-LNG quando comparada 

com a do DIU-cobre1,3. 

Nas situações de aborto séptico a inserção da contraceção intrauterina deve ser diferida até 

o tratamento estar completo e outros métodos devem ser disponibilizados. 

A inserção de DIU/SIU após um aborto (medicamentoso/cirúrgico) no 2º trimestre tem um 

risco maior de expulsão do que após um aborto do 1º trimestre1. 

Bibliografia: 
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termination of pregnancy. BJOG 2012;119: 1074–1080. 
3. Okusanya BO,Oduwole O, Effa EE. Immediate postabortal insertion of intrauterine devices. Cochrane Database of Systematic. 
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4. Saav I, Stephansson O, Gemzell-Danielsson K. Early versus delayed insertion of intrauterine contraception after medical abortion 
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5. Korjamo R, Mentula M, Heikinheimo O. Immediate versus delayed initiation of the levonorgestrel-releasing intrauterine system 
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Sábado, 22 de setembro de 2018 
09h00-09h30  
Conferência 3: Hormonofobia 
Moderadores: Cecília Urzal e Maria Mora  
Palestrante: Luis Ignacio Lete Lasa 

 
Phobia is defined as a persistent, irrational fear of a specific object, activity, or situation that 

leads to a compelling desire to avoid it. We can define hormonophobia as a persistent, 

irrational fear to steroidal hormones. Hormonophobia is crucial because does not allow many 

women to benefit from hormonal contraception, not only with contraceptive purposes but as a 

treatment of some medical conditions as well. 

Several surveys have shown women are concerned with hormonal contraceptives: they report 

fear to side effects, specially fear to the possible relationship between the use of hormonal 

contraception and breast cancer. 

Some epidemiological studies have found an increased risk of breast cancer among hormonal 

contraception users while others did not. The first have an important impact of women’s fears 

and usually change the prescription patterns of contraception.  

What can we do against hormonophobia?  

As revealed in some studies physicians have a different pattern of use of contraception than 

the general population. It seems we do not have as much fear as women have and the 

percentage of doctors, residents and nurses using hormonal contraception reach around 50%. 

If women were aware of such contraceptive use, probably they could be more confident with 

hormonal contraception. 

On the other hand, we need to be updated and to give women all the information they ask 

before using hormonal contraception. 

  



 

Sábado, 22 de Setembro  
09h30-11h00  
Mesa 3: Orientação contracetiva em mulheres no século XXI 
Moderadores: Paula Freitas e Rui Miranda 
Exercício, anabolizantes e suplementos vitamínicos 
Palestrante: Filipa Coutinho e Teresa Bombas 
 
Hoje, vive-se um momento do culto ao corpo e à estética: observa-se um aumento de quase 

30% no número de sócios inscritos em ginásios, aumento de 14% de novos espaços, e de 

quase 7% no consumo de suplementos vitamínicos, sobretudo com o objetivo de 

emagrecimento ou aumento da massa muscular. Considerando que a maioria desta 

população é feminina e em idade fértil, é imperativo fazer uma revisão sobre o impacto do 

exercício no desenvolvimento pubertário, na endocrinologia sexual da mulher adulta e na sua 

relação com a segurança  do uso de contraceção hormonal. 

Relativamente ao impacto do ciclo menstrual na atividade física, estudos demonstraram que 

durante o cataménio os músculos mostram-se mais fatigados, surgem  sintomas menstruais 

como dismenorreia, nauseas, cefaleias, fadiga e alterações gastrointestinais que são 

reportados por 60-91% das não utilizadoras e que isso poderá afetar a performance. A 

literatura é muito omissa sobre os potenciais benefícios não contracetivos dos CHC e o seu 

impacto na performance desportiva.  

O uso de contraceção hormonal entre altetas e os seus efeitos adversos, é muito pouco 

estudado. Existe muito a perceção entre as atletas que os contracetivos engordam, aumentam 

a massa gorda, aumentam o número de lesões, podem diminuir a testosterona natural 

benéfica em algumas modalidades e que diminuem em geral a performance desportiva.  

Os estudos recentes desenvolvidos nesta área não mostraram aumento de peso ou aumento 

no número de lesões estatisticamente significativo entre utilizadoras de contraceção e 

mulheres em ciclo natural. Também não foi demonstrado que os efeitos secundários dos 

contracetivos afetem mais de um quarto da população atlética e ficou patente que cerca de 

2/3 desta população refere os efeitos secundários dos contracetivos hormonais como 

benéficos para o treino e periodo competitivo.  

A CH parece ser segura e ter benefícios na qualidade de vida das atletas sem interferir na 

performance. 

Alguns suplementos vitaminicos mostraram-se benéficos em diminuir efeitos secundários 

relacionados com a toma de COC mas outros mostraram aumentar a sua metabolização e 

diminuir a sua eficácia, estando associados a aumento do fluxo catamenial. Por vezes existe 

contaminação de suplementos energéticos com esteroides anabolizantes que podem levar a 

amenorreias secundárias não intencionais com potenciais efeitos nefastos para o organismo. 

 

  



 

Sábado, 22 de setembro de 2018 
09h30-11h00  
Mesa 3: Orientação contracetiva em mulheres no século XXI 
Moderadores: Paula Freitas e Rui Miranda 
Adição lícitos e ilícitos 
Palestrantes: Amália Pacheco e Fernanda Vilela 
 
A contraceção consiste num comportamento de promoção da saúde com o objetivo de 

proteger a mulher dos riscos de uma gravidez não desejada ou de contrair infeções 

sexualmente transmissíveis. As mulheres com dependência de substâncias, como cocaína, 

cannabis, heroína ou álcool, constituem um desafio em contraceção. Na escolha do método 

contracetivo adequado é essencial ter em conta o perfil e contexto da mulher, na medida em 

que estas apresentam frequentemente uma saúde sexual e reprodutiva precária.  

Para além, do aconselhamento e motivação para a utilização de métodos contracetivos de 

barreira, é essencial incentivar a utilização de métodos mais eficazes na prevenção de uma 

gravidez não desejada, como é o caso dos métodos de longa duração.  A aplicação dos 

critérios de elegibilidade é importante na escolha do método contracetivo adequado, com o 

objetivo de minimiar os riscos associados a instituição da contraceção. Este facto assume 

particular importância nas mulheres fumadoras, na medida em estas apresentam um risco 

aumentado e AVC e EAM.  

A informação fornecida a mulheres sobre os benefícios, eficácia e efeitos secundários dos 

diversos métodos contracetivos constitui um dos principais fatores que determinam a adesão 

a um método contracetivo. Mulheres dependentes de substâncias necessitam de um 

aconselhamento adaptado às suas necessidades e contexto de vida.  

  



 

Sábado, 22 de setembro de 2018 
09h30-11h00  
Mesa 3: Orientação contracetiva em mulheres no século XXI 
Moderadores: Paula Freitas e Rui Miranda 
Obesidade e regimes de perda de peso 
Palestrantes: Ezequiel Campos 
 
La obesidad ha adquirido el carácter de epidemia, en claro incremento en el mundo.  Su 

génesis se basa en la primera ley de la termodinámica: ”la energía almacenada es igual a la 

diferencia entre la ingesta de energía y el trabajo”.   

La OMS define a la obesidad como enfermedad desde 1997 y la considera determinante 

principal en muchas patologías (diabetes tipo 2, HTA, enfermedad coronaria, enfermedad 

vascular cerebral, aumento del riesgo de varios tipos de cáncer, esteatosis hepática no 

alcohólica, enfermedad de la vesícula biliar, afecciones músculo esqueléticas y problemas 

respiratorios). Define la obesidad a partir de un índice de masa corporal (peso/talla²), de 30 y 

establece una clasificación al respecto. 

En la ponencia, intentaremos revisar la relación entre obesidad y anticoncepción, 

especialmente la hormonal, en función de dos cuestiones: 

- ¿Afecta la obesidad en la eficacia del método anticonceptivo? 

- ¿Es un factor de riesgo la obesidad para el uso del método anticonceptivo? 

Igualmente, integraremos la anticoncepción en las mujeres afectas de cirugía bariátrica y en 

los regímenes de pérdida de peso. 

La obesidad podría afectar la eficacia de algunos métodos anticonceptivos hormonales 

(incluida la anticoncepción hormonal de urgencia), según algunos estudios. La Conferencia 

de Consenso de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), en 2011, establece que la 

eficacia de los métodos anticonceptivos hormonales orales parece no verse afectada por el 

peso de las mujeres. Este hecho es aplicable al resto de anticonceptivos hormonales, con la 

excepción del parche dérmico, cuyo uso debería limitarse a mujeres con peso < 90 kilos. 

Por otro lado, la obesidad, en sí misma es un factor de riesgo para la enfermedad 

tromboembólica, actuando de forma sinérgica con otros factores. La mayoría de las guías 

sobre criterios de elegibilidad, no consideran riesgo mayor de 2 en las mujeres obesas para 

el uso de anticoncepción hormonal combinada. La SEC, establece un riego 3, a partir de 35 

de IMC y 4, a partir de 40.  

Se analizan también los criterios de elegibilidad de los métodos sólo gestágeno y el DIU, 

respecto a la obesidad. 

 
  



 

Sábado, 22 de setembro de 2018 
12h00-13h00  
Mesa 4: Mensagens práticas 
Moderadores: Pedro Guedes e Sílvia Conceição  
Contraceção hormonal e vulvovaginites: existe alguma relação? 
Palestrante: Elisabete Gonçalves 

 
Introduction and aim 

The knowledge about the normal and abnormal vaginal microflora has changed over the last 

years. The normal and the abnormal vaginal microbiota are complex ecosystems of more than 

200 bacterial species influenced by genes, ethnic background and environmental and 

behavioral factors. 

Reproductive-aged women commonly use and frequently change contraceptive methods. 

Understanding the impact of contraceptive initiation and use on vaginal microflora is important 

since perturbations often cause distressing symptoms and bacterial vaginosis.  

Nowadays, there is a wide choice of birth-control methods. 

The author proposes to review the literature on hormonal contraception and vulvovaginitis. 

 

Results 

Estrogen-containing hormonal contraceptives might influence the vaginal microflora. A number 

of studies have shown reduced rates of BV in women using combined oral contraceptives. 

Results from studies of the effect of progestin-only contraceptives have been less clear. A 

longitudinal study of levonorgestrel intrauterine device found no influence of the systems on 

vaginal microflora. Results from studies of changes in the vaginal microbiome in women using 

DMPA injections as a contraceptive method have been inconsistent. 

 

Conclusions 

In what concerns to hormonal contraception and vulvovaginitis, other significant relationship 

has to be considered. Also noncontraceptive users observed incidence of candida, which leads 

to the conclusion that not only the hormonal contraceptive but also other triggers (number of 

partners, hygienic compliance with comorbidities, diabetes mellitus, level of education and 

socio-economic factors) play a role in the vaginal microflora development. 

 

  



 

Sábado, 22 de setembro de 2018 
12h00-13h00  
Mesa 4: Mensagens práticas 
Moderadores: Pedro Guedes e Sílvia Conceição  
Como escolher um progestativo  
Palestrante: Filomena Sousa 

 
Em Portugal estão comercializadas várias pílulas com diferentes composições. O componente 

estrogénico presente na maioria das pilulas é um estrogénio sintético chamado Etinilestradiol 

(EE). O componente Progestagénico é o que varia mais havendo diferentes combinações. 

Cada progestativo pode ter atividade progestagénica mas também estrogénica, androgénica 

ou mineralocorticóide. 

Os progestativos mais antigos têm mais efeito androgénico mas em combinação com o EE 

anulam alguns efeitos trombogénicos deste. 

Os novos progestativos foram desenvolvidos e estudados para ter efeito anti-androgénico e 

anti-mineralocorticóide. 

Deste modo, as pílulas podem ser usadas não apenas como contracetivo mas também para 

tratamento de várias queixas ou patologias (p. ex. dismenoreia, quistos funcionais do ovário, 

HUA, endometriose, acne, hirsutismo, SOP, anemia ferropénica, SPM) 

Tendo em conta a história clínica e os critérios de elegibilidade podemos escolher o 

contracetivo com menos riscos e mais vantagens. 

Para fazer essa escolha é importante ter em conta a idade, o IMC, os hábitos tabágicos, a 

mobilidade dos M. Inferiores, a patologia associada e respetiva medicação, a paridade e 

existência de vida sexual, o desejo de conceção no futuro, o nível de inteligência e a situação 

sócio-económica. 

Os progestativos podem ser ordenados pela sua potência anti-androgénica, começando pelo 

progestativo com maior potência anti-androgénica, o acetato de ciproterona, e terminando no 

que, sendo de 2ª geração, pode ter algum efeito androgénico – o levonorgestrel. 

Os progestativos Dienogeste, Drospirenona e Clormadinona têm teoricamente vantagem no 

tratamento da acne e hirsutismo. O Levonorgestrel será preferível quando existe algum risco 

cardiovascular acrescido sem uma contra-indicação formal aos estrogénios. O Gestodeno e 

o Desogestrel entram na composição de pílulas fornecidas gratuitamente nos cuidados 

primários e têm excelente controle de ciclo. 

Durante a apresentação será sugerida a arrumação dos CH numa tabela, em que as colunas 

correspondem às várias dosagens do componente estrogénico e as linhas aos diferentes 

progestativos. 

 

 
  



 

 
Sábado, 22 de setembro de 2018 
14h30-15h00  
Simpósio MSD: Implanon NXT: O seu papel na geração atual 
Palestrante: Ana Rosa Costa 

 
O Implanon NXT, é um implante contraceptivo apenas com progestativo o etonogestrel. É um 

método reversível de longa duração, não dependente da utilizadora com elevada eficácia 

contraceptiva ( superior a 99%). O seu efeito contraceptivo deve-se a inibição da ovulação e 

alterações da viscosidade do muco cervical, dificultando a passagem dos espermatozoides. 

Atualmente assiste-se a aumento da obesidade a nível mundial atingindo proporções 

epidémicas e Portugal não é exceção, sendo o género feminino o mais afectado com um 

grande número de mulheres em idade fértil. Apesar da ideia de que as mulheres obesas são 

diferentes das mulheres com IMC normal no que diz respeito a saúde e comportamento 

sexual, a evidência atual não o confirma, com exceção das adolescentes obesas que têm 

mais frequentemente comportamento sexual de risco e maior probabilidade de gravidez não 

desejada. 

A maioria dos métodos contraceptivos, incluindo o Implanon NXT, não foram originalmente 

avaliados em mulheres com excesso de peso ou obesidade ( mais de 130% do peso corporal 

ideal). Estudos recentes, incluindo um prolongamento de projecto CHOICE, não 

demonstraram aumento das falhas ao fim de 3 anos e até 5 anos nas mulheres obesas, 

sugerindo que outras propriedades contraceptivas, como o efeito a nível do muco cervical 

continuam a providenciar proteção contraceptiva mesmo com níveis séricos baixos. 

A eficácia dos métodos de contraceção de curta duração está dependente do seu uso 

consistente. Segundo Westhoff,  factores sociais como o nível económico, educação, 

estabilidade de emprego e habitação podem influenciar a capacidade de aceder e usar 

contraceptivos de forma consistente, contudo após ajuste para estes factores a obesidade 

permanece associada a uso inconsistente da pílula contracetiva. 

A realização de cirurgia bariátrica é atualmente o tratamento mais eficaz para a obesidade 

mórbida. Teóricamente os procedimentos malabsortivos podem afectar a absorção de 

medicamentos por via oral, incluindo a contraceção oral 

O Implanon NXT é um método contraceptivo sem estrogénios, que segundo a evidência atual 

tem eficácia idêntica nas mulheres obesas ou com IMC normal, podendo ser usado quer antes 

quer após realização de cirurgia bariátrica. 

O uso de Implanon nesta população é considerado categoria 1 ( WHO MEC; USMEC, 

UKMEC). 

É uma necessidade de saúde pública compreender a segurança e eficácia dos métodos 

contraceptivos nas mulheres obesas para ajudar os profissionais de saúde e as mulheres a 

fazer escolhas informadas acerca de contracepção e gravidez. No sentido de conhecer as 

características e informação / uso de contracepção das mulheres  em idade fértil que 

frequentam a consulta multidisciplinar de obesidade do CHSJ, foi desenvolvido um 

questionário, que se pretende que seja alargado a todo o país e que contribua para posterior 

elaboração de um protocolo para este grupo.  
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Introduction 

The Internet provides new opportunities and ways to express and live one´s sexuality. 

From unlimited access to unlimited sexual stimuli without major cost and without any personal 

encounter or movement away from the computer to different forms of indirect interaction via 

cybersex, self exposure, dating etc. 

There is controversy about the role of the Internet regarding possible benefits and risks for 

sexual health of individuals and populations 

Objective 

Analize the possible advantages and risks of these Internet based sexual behaviors. Review 

of the literature. 

Results 

The positive effects include access to information especially also for sexual minorities, a huge 

variety of stimulation which allows to find out about one´s preferences without exposure to 

STIs, humiliation, violence, personal conflicts etc; Exchange and possible contact and 

exchange with partners without obligations, being anonymous and avoiding risks of personal 

encounters. Playfields to develop erotic skills etc. 

The negative effects described are Internet Sex Addicition, distraction from personal 

encounters, reduction of sexuality to porn, stimulation to violence and high risk behavior, 

blackmailing etc. 

Conclusion 

Taking into account the pros and cons we need self competency in dealing with chances and 

risks and we need urgently educational programs to provide especially children and 

adolescents with tools to become Internet competent.  
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Em Portugal, os primeiros casos de infeção VIH datam de 1983. Podemos dizer que nestes 

35 anos que nos separam dos primeiros diagnósticos temos assistido a várias alterações quer 

na clínica quer no padrão de transmissão da infeção. 

Nos primeiros anos, o crescimento de casos atingiu um padrão quase exponencial, os 

conhecimentos sobre a doença eram reduzidos e a mortalidade elevadíssima. Os grupos mais 

afetados inicialmente foram os homens que têm sexo com outros homens (HSH), os 

utilizadores de drogas intravenosas (UDIV) e os hemofílicos. No entanto, ao contrário de 

outros países europeus sempre tivemos uma percentagem elevada de infeções no grupo 

heterossexual o que levou muito cedo a que o teste de VIH fosse obrigatório nas mulheres 

grávidas. 

Atualmente, existe como que uma transmissão sub-reptícia e constante na comunidade e 

podemos falar da não existência de grupos de risco no geral, o teste deve ser obrigatório para 

qualquer pessoa com mais de 18 anos pelo menos uma vez na vida. Só uma boa cobertura 

de despiste por parte dos médicos de família e todos os agentes de saúde implicados nesta 

área pode reduzir esta transmissão. Depois continuam a existir grupos mais afetados e que 

nos causam bastantes problemas na tentativa de controlo de transmissão da infeção que são 

os HSH e os migrantes. Os primeiros pelas práticas de risco que mantém, e os segundos por 

falta de conhecimento e exclusão dos sistemas de saúde nacional são um desafio para uma 

diminuição de novos casos de infeção. 

Até 5 de Abril do corrente ano foram notificados cumulativamente em Portugal 57.574 casos 

de infeção por VIH. Destes 22.028 casos atingiram o estadio SIDA e foram notificados 14 500 

casos de óbitos. 

No último ano de 2017 foram diagnosticados 886 novos casos de infeção de VIH, o que 

corresponde a uma taxa de novos diagnósticos de 8,6 por 100.000 habitantes. No ano de 

2016 a taxa foi de 12,2 novos casos por 100.000 habitantes, valor muito acima do registado 

nos outros países da EU/AEE em que a média é de 5,9 por 100.000 habitantes. À semelhança 

do constatado nos anos mais recentes, a transmissão por contacto heterossexual mantém-se 

como a mais frequente (60,6%) e a transmissão associada ao consumo de drogas por via 

injetável foi apenas de 1,5% dos casos. 68% dos casos encontravam-se assintomáticos e 

16,0% apresentavam uma doença definidora de SIDA. Continuamos a diagnosticar muitos 

casos tardiamente, o que traduz um mau funcionamento do sistema de rastreio na 

comunidade. 53,2% dos casos tinham valores de TCD4 inferiores a 350 células/mm3 e nestes 

32,7 % inferiores a 200 células/mm3 o que traduz doença avançada. 

De acordo com as notícias da DGS  Portugal pela primeira vez atingiu dois dos três noventa 

que compõe as metas das Nações Unidas para 2020 – 90% das pessoas com VIH 

diagnosticadas, destas 90% sob tratamento eficaz e destas 90% indetectáveis. 
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As infeções sexualmente transmissíveis (ISTs) constituem um problema importante de saúde 

pública. As ISTs mais comuns incluem infeções por Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 

trachomatis, Treponema pallidum, vírus herpes simples, HPV e HIV. As complicações 

associadas incluem infertilidade, morte fetal, gravidez ectópica, cancro ano-genital e morte 

prematura. O tratamento precoce diminui a respetiva morbilidade e mortalidade, assim como 

previne o desenvolvimento de sequelas e complicações. No entanto, essas infeções pode ser 

assintomáticas, especialmente em estádios iniciais, pelo que não são diagnosticadas 

atempadamente. Apesar de diferentes sociedades internacionais terem propostas de 

recomendações para o rastreio de doentes assintomáticas, a implementação dos mesmos, 

quer seja universal ou quer seja baseada em fatores de risco individuais, não é consensual. 

Em Portugal, ainda que certas IST sejam de notificação obrigatória, pouco se conhece sobre 

a epidemiologia e não existem métodos de rastreio sistematicamente implementados.  

Nesta apresentação pretendemos discutir quais as indicações para o rastreio das principais 

IST, quem deve ser rastreado, quando e como, e ainda, o benefício desta atitude. 

 

 


