
 

 

Mesa Redonda 1 - A Violência no feminino 

CONSULTA – UMA JANELA DE OPORTUNIDADE PARA O RASTREIO 

Maria do Céu Almeida 

A OMS define a violência como o “uso intencional da força física ou do poder, sob a forma 

de ato ou de ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou 

comunidade, que cause ou tenha muitas probabilidades de causar lesões, morte, danos 

psicológicos, perturbações do desenvolvimento ou privação” (Krug et al., 2002, p. 5). 

A violência no feminino (VF) enquadrável na violência de género pode ser de vários tipos, 

sendo a violência entre parceiros íntimos a mais frequente. Neste tipo de violência 

predomina a violência sexual, mas a violência física e o abuso psicológico/emocional têm 

também um papel importante. O ginecologista/obstetra, tendo uma grande importância na 

saúde da mulher, é um pilar fundamental na deteção destas situações, identificando-as, 

sinalizando-as e, sempre que possível, predispondo-se para o seu acompanhamento em 

termos médicos. Muitas das situações de violência levam a queixas crónicas, inespecíficas 

e a idas repetidas aos serviços de saúde. Por outro lado, uma ausência de vigilância na 

gravidez ou uma vigilância tardia/irregular pode também estar associada à VF. Por isso, é 

fundamental ter protocolos estabelecidos nos serviços para um rastreio sistemático e 

universal das situações de violência no feminino. Mas este rastreio só pode ser feito se 

houver, por um lado profissionais com formação, e por outro, a consequente ação de 

informação e intervenção. Para isso, é necessário existir uma rede regional bem 

coordenada entre vários profissionais e instituições para proteção à vítima que, de outro 

modo, poderá ficar sujeita a maior risco de retaliação e violência (e mesmo risco de vida) e 

por outro, para uma atuação sobre o agressor. 

Apresentam-se fatores de risco que nos devem alertar para estas situações, os sintomas / 

doenças mais frequentemente presentes e o tipo de abordagem para um rastreio rápido de 

situações de VF.  

Em Coimbra o “Grupo Violência: Informação. Investigação, intervenção” (GRUPO Viii) 

formado por uma rede de Instituições locais (ARSC, C. Distrital da SS, CHUC, Delegação 

Coimbra do INMLCF, DIAP Coimbra, Faculdade de Psicologia, Fundação BB, APAV, GNR 

Coimbra, INEM e PSP de Coimbra) têm como principal objetivo investir na prevenção da 

violência e no acompanhamento e orientação das vítimas e agressores e responsável pela 

dinamização de ações de formações dos profissionais de saúde a nível hospitalar e dos 

Cuidados Primários de Saúde. 
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O SEGREDO MÉDICO 

Luís Duarte Manso (Investigador do CDB -FDUC) 

A comunicação sobre “O Segredo Médico”, a ter lugar na mesa redonda subordinada ao 

tema da “Violência no Feminino”, centrar-se-á em três pontos fundamentais de análise: 1- 

Enquadramento jurídico-conceptual da figura do segredo médico no domínio civil, penal e 

deontológico; 2- Procedimento criminal relativo a crimes de “Violência no Feminino”; 3- 

Conflito de deveres do médico: dever de segredo profissional e dever de garantir a 

prossecução da Justiça. A título final, será, ainda, feita uma abordagem distintiva entre a 

medicina privada e a medicina pública estabelecendo-se notas conclusivas no plano 

doutrinal e jurisprudencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Mesa Redonda 2 - Contraceção nos cuidados primários de saúde 

MODELOS DE ATENDIMENTO EM PLANEAMENTO FAMILIAR NOS CUIDADOS DE 

SAÚDE PRIMÁRIOS 

Cristina Vidigal e José Carmo 

Os cuidados de saúde primários (CSP), como principal porta de entrada dos utentes no 

Sistema Nacional de Saúde (SNS), são uma mais-valia no acesso gratuito às consultas de 

planeamento familiar (PF), disponibilizando métodos contracetivos (MC), igualmente 

gratuitos, que permitem aos utentes a vivência da sua sexualidade de forma segura, 

responsável e saudável. 

Independentemente dos modelos organizacionais dos CSP, sejam unidades de saúde 

familiar (USF) ou unidades de cuidados saúde personalizados (UCSP), o objetivo final é a 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Contudo, importa perceber em que diferem 

estes modelos e de que forma essas diferenças podem interferir na vigilância da saúde 

reprodutiva/PF dos utentes e na acessibilidade aos MC que se disponibilizam. 

O retrato dos modelos que, genericamente, abordamos é feito a partir da nossa prática 

clínica e deixa ver realidades assistenciais diversas, com práticas que se fazem presentes, 

mas ancoradas no passado, com abordagens rotineiras, que se pretendem baseadas em 

protocolos, e com expectativas de uma abordagem multidisciplinar, alicerçada na 

evidência científica, que se almeja, condicionadas por conjunturas socioeconómicas e 

estruturais particulares.  
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SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA PARA TODOS!  
 
Sara Barros 

 
Sou Médica da Família há 2 anos. Trabalho na UCSP dos Olivais que presta serviços às 

freguesias dos Olivais e do Parque das Nações: uma extensão de 12,24 km2 e 54.813 

habitantes.  

Temos 26.662 utentes inscritos, dos quais 7.845 sem médico de família atribuído 

(33,15%). A UCSP é composta por 16 médicos (8 em horário reduzido), 12 enfermeiros (4 

ausentes) e 5 secretários clínicos; recursos que são insuficientes para atender às 

necessidades da população inscrita.  

As consultas de Planeamento Familiar, segundo o DL 259/2000 de 17 de outubro, Artigo 

8º, devem ser realizadas por uma equipa multiprofissional que garanta uma consulta no 

prazo máximo de 15 dias, ponderado o grau de urgência. Enquanto UCSP, a nossa 

missão é eliminar as desigualdades em saúde, promovendo a equidade e justiça social, 

não discriminando os utentes sem médicos.  

Assim, trabalho 40 horas semanais, das quais 9h são consultas de PF à população SM. 

Tenho consultas 4 dias por semana e em horários variados, para promover a adesão às 

consultas. Não temos apoio de enfermagem nestas consultas dado a escassez de 

enfermeiros alocados à unidade. Realizo todos os procedimentos sozinha, incluindo 

inserções e remoções de dispositivos subcutâneos e intrauterinos, para além das 

citologias cervico-vaginais. Felizmente somos uma unidade que atrai vários médicos em 

formação que me auxiliam.  

Para o agendamento das consultas, a utente dirige-se ao balcão, e requisita a consulta. É 

lhe fornecido um questionário, com vista a identificar as motivações da consulta, e a sua 

urgência. Este questionário é dobrado e agrafado à ficha de identificação. O médico abre 

todos os pedidos e agenda-os. As utentes são posteriormente contactadas. As prioridades 

são os grupos de risco: adolescentes, revisões do puerpério e utilizadoras da 

Contracepção de Emergência.  

As utentes que requisitaram consulta em 2019 tinham entre 14 a 67 anos (media de 34,7 

anos) de 28 nacionalidades (60% portuguesa).  

No ano de 2018 foram realizadas 464 consultas de PF (15,1% por internos). Foram 

efetuadas 350 primeiras consultas e 114 seguintes. No ano de 2018 foram colocados 79 

Implanon NXT, 14 Mirenas, e 7 Dius de cobre. Realizamos 229 citologias.  

Ainda assim, muito temos a melhorar. Os pedidos estão a aumentar exponencialmente, e 

não conseguimos cumprir os prazos definidos no DL. As consultas demoram cerca 30 dias 

a serem agendadas.  
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REFERENCIAÇÃO AO HOSPITAL 

Ana Isabel Machado 

As atividades do Planeamento Familiar (PF) são parte integrante dos Cuidados Primários 

de Saúde (CPS) e da formação em Medicina Geral e Familiar (MGF), devendo cada 

Unidade Saúde Familiar organizar-se de forma a responder às necessidades das 

populações.  

A referenciação hospitalar na área do Planeamento Familiar encontra-se legislada no 

capítulo II do DL 259/2000 de 17 de outubro; segundo esta diretiva deverão ser 

especialmente orientadas para consultas hospitares as situações: 

a) Em situações de risco, designadamente diabetes, cardiopatias e doenças oncológicas; 

 b) Em situações com indicação para contraceção cirúrgica, mediante laqueação de 

trompas e vasectomia; 

 c) Em situações tratadas no serviço de urgência ou com internamento por complicações 

resultantes de aborto; 

 d) A puérperas de alto risco;  

e) A adolescentes; 

Deverão ainda ser referenciadas outras situações, nomeadamente: dificuldades de 

inserção/ remoção e complicações associados á utilizaçãode métodos de longa duração. 

Nos casos de doença crónica o Médico de MGF está numa situação priveligiada  de 

triagem e  referenciação hospitalar, mantendo-se assim uma vigilância partilhada. Estas 

patologias cuja prevalência tem vindo a aumentar em mulheres em idade reprodutiva e 

onde se assistiu a enormes melhorias do controlo da doença, a gravidez não planeada 

pode alterar drasticamente o curso destas doenças, pelo que é necessário para cada 

mulher avaliar o seu risco e aconselhamento contracetivo.  

A referenciação hospitalar nos CPS deverá ser realizada preferencialmente por sistema 

eletrónico (Consulta a Tempo e Horas). Para que haja eficácia na comunicação a 

informação fornecida deverá ser completa: correta identificação do doente, motivo da 

consulta, história clínica sumária e eventuais exames complementares de diagnóstico. 

A organização e o trabalho em equipa na área do PF,  envolvendo os Hospitais e os CPS, 

através de protocolos interinstitucionais, investimento em formação, reuniões periódicas e 

avaliação da qualidade da referenciação, poderão contribuir para melhorar as 

necessidades não satisfeitas das mulheres. 

 

  



 

 

Mesa Redonda 3 - LGBTQI e a Saúde Sexual e Reprodutiva 

SEXO VS GÉNERO 

Rui Ferreira Carvalho 

Vai ser abordado um dos combates mais disputados do início do novo milénio, com 

impacto significativo para as gerações vindouras – Sexo versus Género. Questionam-se os 

papéis rígidos e avaliam-se os riscos, com um forte foco na saúde mental. 

As questões de género, sua identidade e expressão, têm sido alvo de ampla discussão a 

nível mundial. É uma área da sexologia em que a biologia, a psicologia/psiquiatria e a 

sociologia se encontram para testar as diferenças entre o corpo e a mente, desafiando 

dogmas da sexualidade. Pretende-se que esta sessão levante questões e fomente o 

debate, aumentando a empatia e sensibilidade. 
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BOAS PRÁTICAS NO ATENDIMENTO NA CONSULTA 

Mariana Silva e Marco Gonçalves 

Resumo: As pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans, Queer e Intersexo (LGBTQI) são 

alvo de discriminação de contornos sociais, institucionais e legais, com implicações em 

diversas áreas da vida em sociedade, não sendo a saúde uma exceção. Enfrentam 

barreiras no acesso a cuidados de saúde que advêm do estigma, discriminação e violência 

a que estão potencialmente sujeitas. As dificuldades que esta população encontra estão, 

em parte, relacionadas com formas de discriminação direta ou indireta por parte do/as 

profissionais de saúde, nomeadamente questões relacionadas com invisibilidade, 

patologização e dificuldade no reconhecimento de especificidades inerentes ao grupo e/ou 

individuais. 

O acesso a cuidados de saúde adequados e competentes é um direito fundamental de 

todas as pessoas. Nos últimos anos, tem vindo a ser desenvolvido um corpo científico 

crescente dirigido a práticas especializadas em saúde LGBTQI. A implementação destes 

conhecimentos por parte do/as profissionais de saúde permite uma melhoria da qualidade 

de serviços prestados, atenuando a desigualdade que ainda prevalece. Pretende-se 

assim, com este trabalho, apresentar um resumo de boas práticas em saúde LGBTQI, 

tendo em conta a investigação mais recente e normas clínicas nacionais e internacionais. 

As especificidades encontradas nos estudos servem para orientar a prática clínica, não 

para promover a homogeneidade e a discriminação com base na orientação sexual ou 

identidade de género. 

A prática clínica diária deve ser pautada pelo reconhecimento e respeito pela diversidade 

humana em todas as suas variantes, incluindo a sexualidade e a não conformidade de 

género. O/a profissional de saúde deve manter-se atualizado/a nos seus conhecimentos, 

ser inclusivo/a, utilizar linguagem neutra e compreensível para ambas as partes e 

reconhecer atitudes estigmatizantes/discriminatórias em si e nos pares, desafiando-as. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mesa Redonda 4 - Contraceção e patologia ginecológica 

INFEÇÕES 

Susana Rego 

Estima-se que cerca de 57% de todas as mulheres em idade reprodutiva e 94% das 

mulheres portuguesas sexualmente ativas entre os 15 e os 49 anos utilize algum tipo de 

método contracetivo. 

Aquando da avaliação da segurança de cada método é fundamental ter em conta o risco 

infecioso, nomeadamente de infeções sexualmente transmissíveis (IST) – clamídia, 

gonorreia, sífilis, tricomoníase, herpes, vírus do papiloma humano (HPV), hepatite B e 

vírus da imunodeficiência humana (VIH). 

Em termos globais, o único método eficaz na prevenção da transmissão da maioria das 

IST é o preservativo masculino (latex ou poliuretano). A exceção é o HPV, uma vez que 

pode infetar áreas não protegidas pelo preservativo. O preservativo feminino apresenta um 

efeito similar, mas a literatura existente é mais escassa. 

No que diz respeito aos dispositivos intrauterinos, apesar de a sua colocação constituir um 

fator de risco para doença inflamatória pélvica, esta complicação é rara e a remoção do 

dispositivo só é necessária caso não haja resolução do quadro com terapêutica antibiótica. 

Existe também algum debate relativamente ao risco aumentado de adquirir VIH nas 

utilizadoras de contraceção hormonal. 

Esta palestra tem como principal objetivo resumir a evidência disponível acerca da 

associação entre a utilização de métodos contracetivos e o risco de doenças infeciosas. 
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CONTRACEÇÃO E PATOLOGIA GINECOLÓGICA - HEMORRAGIA UTERINA 

ANÓMALA 

Pedro Pinto 

Em 2011 a FIGO, reunindo a opinião de uma série de experts internacionais, padroniza a 

definição de hemorragia uterina anómala, podendo esta ser aguda ou crónica (anormal em 

duração, volume, e/ou frequência, presente nos últimos 6 meses).  A classificação 

subdivide ainda as principais etiologias em causas estruturais ou não estruturais. 

Com uma prevalência de 3-30% entre as mulheres em idade reprodutiva, a hemorragia 

uterina anómala é uma patologia ginecológica com um impacto muito relevante na vida da 

mulher portuguesa. 

Os métodos contracetivos hormonais são amplamente utilizados na manipulação do ciclo 

menstrual, conferindo diversos benefícios que não apenas contracetivos. Entre os 

diferentes métodos disponíveis, orais ou sob outras formas de administração, dependentes 

ou não da utilizadora, encontramos a alternativa perfeita à cirurgia para o tratamento da 

hemorragia uterina anómala, com resultados muitas vezes excelentes. Torna-se, por isso, 

imperativo conhecer a forma de atuação de cada um deles, as vantagens e desvantagens, 

indicações e contra-indicações, de forma a poder ser feita uma escolha consciente e 

apropriada.  

Embora na patologia estrutural a primeira abordagem terapêutica se centre na resolução 

da mesma, na patologia não estrutural os diferentes métodos contracetivos assumem um 

papel amplo e fundamental. 

É nesta patologia que se centra a larga maioria dos estudos e é nela que encontraremos 

os benefícios máximos da aplicação dos contracetivos, aliando a sua ação terapêutica à 

ação contracetiva.  

Contudo, é fundamental relembrar que o tratamento mais adequado da hemorragia uterina 

anómala deve sempre ser individualizado a cada mulher, tendo em conta os seus 

antecedentes, as suas queixas e as suas expectativas/vontade.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conferência 2 

Novidades em Contraceção 

The future of contraception 

 

The future of contraceptive technology is not clearly predictable. Based on what we know 

already the future may follow different pathways.  

Female methods 

Hormonal contraception 

a) New estrogens in combined hormonal contraceptives 
b) New progestogen only contraceptives and Selective progestogen receptor 

modulators (SPRM) 
c) New ways of applications and new regimen 

Non Hormonal contraceptives 

a) Non-hormonal intrauterine contraception 
b) New barrier methods 
c) Proteomic and Genomic methods interfering with the process of fertilization 
d) Vaccination 

 

Male based methods 

a) Combination of progestogen/ testosterone applications 
The future of contraception as the strategy to help women and couples to decide about the 

time and number of children they want will not so much depend on contraceptive 

technology only but on the access to these methods via qualified sexual and reproductive 

health services. 

 

 

 

 

 


