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Introdução  
Muitas utentes acreditam que os contracetivos hormonais, nomeadamente o implante 
subcutâneo progestativo, contribui para o aumento de peso em mulheres utilizadoras deste 
método de longa duração, sendo uma das causas da sua descontinuação.  
 
Objectivos  
Avaliar a variação do peso em mulheres utilizadoras de implante subcutâneo de etonogestrel 
numa unidade de saúde familiar.  
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo descritivo que incluiu mulheres entre os 18 e os 45 anos, seguidas em 
consulta de planeamento familiar na USF Planície entre 2011 e 2017, e cujo método 
contracetivo escolhido foi o implante subcutâneo. Os parâmetros avaliados foram os 
seguintes: idade, peso no dia da inserção e no dia da remoção, IMC, comorbilidades, 
gravidez prévia, métodos contracetivos prévios e motivo de remoção antes dos 3 anos. Os 
dados foram recolhidos do processo informático individual do Sclínico®, MIM@UF e tratados 
no Excel®. 
 
Resultados  
Foram incluídas no estudo 84 mulheres com uma idade média de 36 anos, sendo que 75% 
tiveram uma gravidez prévia. A variação média do peso observada foi um ganho de 2,1 kg 
(2,5%), correspondendo a uma variação média de IMC de 0,82. Relativamente às 
comorbilidades que pudessem influenciar a variação do peso, 19% apresentavam 
perturbação depressiva, 19% dislipidemia, 13% obesidade, 10% Hipertensão e 5% 
disfunções da tiroide. Os contracetivos orais foram o método mais utilizado previamente à 
colocação do implante (50%), seguido do próprio implante (38%). Retiraram o implante antes 
dos 3 anos apenas 10 utentes, sendo que o principal motivo foi o desejo de engravidar 
(60%). 
  
Conclusões  
Na amostra estudada, o aumento de peso não foi estatisticamente significativo, assim como 
o principal motivo para a remoção do contracetivo antes do tempo expectável não foi a 
variação de peso.  
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Introdução  
O implante subcutâneo é uma forma de contracepção hormonal a longo prazo, eficaz, com 
uma baixa dose de etonogestrel. Existem preocupações com o aumento do peso que podem 
impedir que as mulheres utilizem este método. Os dados disponíveis sobre a influência deste 
tipo de contracepção hormonal no peso são inconsistentes.   
 
Objectivos  
Avaliar as alterações do índice de massa corporal (IMC) e do perímetro da cintura abdominal 
(PCA) durante os três anos de utilização; calcular a taxa de descontinuação antes dos 3 
anos e investigar a influência do aumento de peso nessa descontinuação.  
 
Metodologia  
Estudo retrospectivo, observacional, que incluiu as doentes que colocaram implantes 
subcutâneos na consulta de planeamento familiar de um hospital terciário de Lisboa, entre 
2014 e 2019.  
 
Resultados  
Foram incluídos 648 casos. A idade média foi de 28,5 anos. Em 403 foram registados o IMC 
e PCA na avaliação inicial. Deste grupo, 95 tiveram registo do IMC e PCA na avaliação aos 
36 meses. Verificou-se um aumento da média do IMC de 25,1 para 26,5 kg/m² (p=0,477) e 
do PCA de 81,7 para 84,5 cm (p=0,155).  
Em 13 verificou-se o registo dos dados biométricos em consultas de acompanhamento 
anual, tendo-se verificado uma variação do IMC de 26,0 kg/m² (inicial) para 26,9 kg/m² (12 
meses), 27,1 kg/m² (24 meses) e 26,9 (36 meses).  
Dos implantes subcutâneos inseridos, 179 foram removidos precocemente. O aumento de 
peso foi o 5º motivo mais frequente (n=17; 9,5%). Nestas mulheres verificou-se um aumento 
do IMC de 30,2 para 33,8 kg/m² aos 12 meses (n=6) e de 25,3 para 26,5 kg/m² aos 24 meses 
(n=4).   
 
Conclusões  
O uso do implante subcutâneo parece contribuir para o aumento de peso e este é um motivo 
valorizado pelas utentes para a descontinuidade do método. No entanto, existem múltiplos 
factores que contribuem para o aumento de peso que não foram avaliados neste estudo.  
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Introdução  
A Lei 16/2007 veio colocar novos desafios aos serviços de saúde e seus profissionais. Por 
um lado permitiu que todas as mulheres tivessem acesso a uma interrupção voluntaria da 
gravidez (IVG) em segurança, mas por outro, a facilidade de acesso pode traduzir-se numa 
oportunidade para a recorrência da prática. 

Objectivos  
Avaliar a recorrência de IVG no CHTMAD e analisar as características específicas desta 
população. 
  
Metodologia  
Estudo retrospetivo de jun/2017 - jun/2019 com a análise de 174 casos de IVGs 
medicamentosas realizadas em ambulatório. A amostra foi dividida em 2 grupos: G1 - IVG 
recorrente (≥1 IVGs prévias) e G2 - 1º episódio IVG. As características da amostra, 
complicações, contraceção prévia e contraceção posterior foram analisadas e comparadas 
entre os grupos. A análise estatística foi realizada com o SPSS Statistics 25. 
 
Resultados  
A prevalência da IVG recorrente foi de 19,5%. Destas, 82,4% apresentou 1 episódio prévio 
de IVG e apenas 1 caso apresentou 3 episódios anteriores. 60,6% apresentou um intervalo 
≥ 2 anos relativamente à IVG anterior. A IVG recorrente foi menos frequente nos extremos 
de idade (17,7%) e mais frequente nas multíparas (67,6%). 
No G1, a contraceção oral era o método utilizado por 84,6% das mulheres previamente à 
IVG. Após o procedimento, apesar de se manter como o mais frequente, a percentagem 
desceu para 41,2%. Na comparação entre os grupos não se verificou diferença 
relativamente à taxa de complicações (p 0,996). A necessidade de intervenção cirúrgica foi 
maior no G2 (21,2%). 
 
Conclusões  
A percentagem de recorrência de IVG no CHTMAD é ligeiramente inferior à observada a 
nível nacional. Parece não haver relação entre a recorrência de IVG e as características da 
população ou a taxa de complicações.  
Apesar de bastante segura, a IVG medicamentosa não é totalmente inócua, daí que o 
aconselhamento é fundamental para uma boa adesão a um método contracetivo eficaz e 
assim evitar recorrências.  
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Introdução  
Os dispositivos intrauterinos (DIU) e os implantes contracetivos, também conhecidos como 
contracetivos reversíveis de longa duração (LARC), são os métodos de contraceção não 
definitiva mais eficazes na prevenção de gravidezes não desejadas. 

Objectivos  
Comparação das características populacionais entre mulheres que optaram pelo implante 
subcutâneo de etonogestrel (Implanon®) ou DIU de levonorgestrel (Jaydess®), após 
interrupção voluntária da gravidez (IVG).  

Metodologia  
Estudo retrospetivo e descritivo de uma amostra de 179 mulheres que escolheram um LARC 
com duração de 3 anos, após IVG no Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), em 2018. 

Resultados  
Em 2018 foram realizadas 919 IVG na consulta do CMIN, e cerca de 25% destas mulheres 
optaram por um LARC no final do processo. 
O implante subcutâneo foi colocado em 54 mulheres com uma idade media de 23,8 anos. A 
maioria das utentes que optaram por este método eram estudantes (35,2%) e, apenas uma 
minoria (6,8%), se enquadrava no grupo de trabalhadores com formação superior. Quanto 
à paridade, mais de metade (59%) eram primigestas.  
O Jaydess® foi o LARC mais utilizado neste estudo, tendo sido escolhido por 125 mulheres 
com uma média de idades de 27,6 anos. Relativamente à empregabilidade, cerca de 15% 
correspondiam a estudantes, 18% de desempregadas e 24% ao grupo de profissionais com 
formação superior. A maioria (63,2%) esteve grávida, pelo menos, 2 vezes.  
Em ambos os grupos, o contracetivo mais usado, previamente à gravidez, foi o contracetivo 
oral, embora no grupo Implanon® metade das mulheres não utilizava contraceção. O 
principal motivo, em ambos os casos, para a falha da principal contraceção usada foi a sua 
toma irregular. 
 
Conclusões  
Apesar destes LARC terem igual durabilidade, observam-se diferentes características 
populacionais em ambos os grupos. A escolha do método contracetivo apropriado no final 
de uma IVG é essencial para prevenir uma nova gravidez indesejada e consequente 
interrupção opcional da mesma. 
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Introdução  
Apesar da comprovada eficácia e segurança da contraceção intra-uterina (CIU) em 
adolescentes a sua utilização permanece baixa neste grupo etário. 
 
Objectivos  
Aferir os conhecimentos de profissionais de saúde (PS) sobre CIU em adolescentes. 
 
Metodologia  
Questionário anónimo com 13 questões de escolha múltipla sobre CIU na adolescência. 
Foram inquiridos médicos de Ginecologia-Obstetrícia (GO) e Medicina Geral e 
Familiar (MGF) e enfermeiros que trabalham na área da saúde da mulher. O 
tratamento estatístico foi feito com recurso a SPSSv24; significado estatístico para p<0,05. 
 
Resultados  
Foram obtidas respostas a 225 questionários, 64% (n=143) feitos a médicos (72% de GO, 
n=103 e 28% de MGF, n=40; 58% especialistas, n=83 e 42% internos, n=60) e 36% (n=82) 
a enfermeiros. Dos PS que participaram neste estudo 81% prestam cuidados a adolescentes 
e 53% fazem consulta/aconselhamento em planeamento familiar. 
A maioria (82%) considera não existir idade mínima para iniciar contraceção, embora 
58% tenham respondido que a adolescência, por si só, pode ser contraindicação à utilização 
de alguns métodos (sem diferença estatisticamente significativa entre grupos de PS). Do 
total de inquiridos, apenas 56% recomendam a utilização de CIU em adolescentes, com 
diferença estatisticamente significativa entre grupos (p<0.001): 76% dos médicos 
especialistas (GO e MGF) apoiam esta recomendação versus apenas 10% dos internos (GO 
e MGF) e 14% dos enfermeiros. 56% acreditam que a CIU está associada a mais riscos nas 
adolescentes do que em mulheres adultas (sem diferença estatisticamente significativa 
entre grupos profissionais), nomeadamente maior dor no momento da colocação (39%) e 
risco de infertilidade futura (11%). 
 
Conclusões  
Os resultados evidenciam a persistência de alguns mitos relacionados com a CIU 
na adolescência, especialmente entre médicos internos (GO e MGF) e enfermeiros, 
havendo necessidade de reforçar a formação nesta área. 
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Introdução  
O implante subcutâneo (SC) é um método contracetivo de longa duração frequentemente 
escolhido pelas mulheres portuguesas. A colocação e remoção do implante SC são 
procedimentos minimamente invasivos, realizados em hospitais ou nos cuidados de saúde 
primários. 
São apresentados dois clínicos de migração intravascular do implante subcutâneo. 
 
Casos Clínicos 
Caso 1. Adolescente de 18 anos, saudável, recorre à consulta planeamento familiar para 
remoção de implante SC por término de validade. Dispositivo não palpável no local de 
inserção. A radiografia do braço e antebraço não evidenciou presença do dispositivo, tendo 
sido realizada radiografia torácica que revelou imagem compatível com implante SC no lobo 
pulmonar inferior esquerdo. A tomografia computorizada (TC) mostrou implante localizado 
na divisão segmentar posterior da artéria pulmonar do lobo inferior esquerdo. 
  
Caso 2. Mulher de 20 anos, saudável, pretende remoção de implante SC no 2º ano de 
utilização, por irregularidades menstruais. Dispositivo não palpável ao exame objetivo nem 
visualizado em radiografia do braço/antebraço ou radiografia torácica. O doseamento de 
etonogestrel foi positivo, realizando-se TC torácica que mostrou corpo estranho compatível 
com implante SC na transição da veia subclávia esquerda para o tronco braquicefálico.   
  
Em ambos os casos realizada tentativa frustre de remoção endovascular. No primeiro caso, 
dado o aparecimento de sintomatologia (dispneia e hemoptises) realizou-se mini-
toracoscopia, sem sucesso; no segundo foi decidida atitude conservadora. 
 
Conclusões  
A migração intravascular do implante SC é uma complicação rara, mas com potenciais 
sequelas graves. Nos raros casos descritos na literatura, quer a atitude conservadora quer 
a remoção (endovascular ou cirúrgica) têm sido relatadas. A primeira pode associar-se a 
infeção, migração subsequente ou trombose; já a abordagem endovascular nem sempre é 
bem sucedida, podendo ser consideradas outras opções terapêuticas. 
Esta situação clínica representa um desafio diagnóstico e a sua abordagem não é 
consensual, sendo necessária a discussão multidisciplinar para otimização da sua 
orientação. 
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