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No programa da 4.ª Reunião Anual da SPDC foram in-
cluídas Conferências e Mesas para esclarecer alguns dos de-
safios em contraceção, começando por se abordar O papel da 
contraceção de emergência na prevenção do aborto com a apre-
sentação de dados que permitem avaliar a eficácia da CE na 
prevenção da gravidez e do aborto. A Prevenção da gravidez 
em populações de alto risco para a IST será apresentada com 

bem-vindOs à  4.ª reuniãO naCiOnal da 
sOCiedade pOrtuguesa da COntraCepçãO

“COntraCeçãO: desafiOs e OpOrtunidades”

base em experiência de intervenção social, seguindo-se a 
apresentação da Situação da VIH em Portugal e da resposta 
da contracepção ao HIV e às IST. 

A Contraceção hormonal e sexualidade feminina foi o tema 
escolhido pelo Prof. J. Bitzer (Presidente da ESC) para a sua 
conferência. A sexualidade feminina será debatida numa 
mesa que integra palestras sobre várias fases e situações da 
vida da mulher, bem como O papel do ginecologista na terapia 
sexual. Serão ainda temas de conferência a Escolha do contra-
cetivo certo para cada mulher e também Velhas moléculas, novas 
oportunidades, os quais serão apresentados de forma inova-
dora e à luz dos conhecimentos mais recentes. Teremos duas 
sessões de Comunicações livres, com atribuição de um prémio 
à melhor comunicação apresentada. Um momento alto desta 
Reunião será a sessão de atribuição do Prémio Contraceção 
SPDC/Gedeon-Richter ao trabalho vencedor do respectivo 
concurso de 2013. Este resulta de uma parceria estabelecida 
com a Gedeon-Richter Portugal com o objectivo de promo-
ver a investigação na área da contracepção.

Acreditamos que a 4.ª Reunião Nacional da SPDC será 
um importante marco na atualização de conhecimentos 
em virtude da troca de estudos e experiências, o que sem 
dúvida valorizará a formação de todos os participantes na 
área da contracepção.
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Ana Rosa Costa 
Centro Hospitalar de S. João, EPE

As mulheres contemporâneas têm menarca e coitarca mais precoce com ne-
cessidade do uso de métodos contracetivos eficazes e durante mais tempo para 
controlar a natalidade. Atualmente a consulta de planeamento familiar coloca vá-
rios desafios, sendo uma oportunidade para melhorar a saúde sexual, rastreio de 
infeções sexualmente transmissíveis (Ist) e outras patologias.

A escolha contracetiva é frequentemente baseada no aconselhamento do pro-
fissional de saúde. A eficácia é mencionada como a razão mais importante para 
escolher o método, por este motivo informação sobre eficácia dos diferentes mé-
todos, com referência à contraceção de longa duração, é crucial para a escolha/
aceitação/adesão ao método.

Com início da atividade sexual precoce e adiamento da primeira gravidez para ida-
des mais avançadas e menor número de filhos deparamo-nos com grupos de mulheres 
com necessidades e riscos diferentes, constituindo um desafio para os profissionais 
desta área. Apesar das múltiplas opções contracetivas, ainda ocorrem gravidezes não 
desejadas em parte pela dificuldade em corresponder às necessidades especiais dos 
diferentes grupos (adolescentes, peri-menopausa, pós-parto…).

As adolescentes têm frequentemente dificuldade na adesão ao método contra-
cetivo e apesar do aconselhamento para uso consistente de métodos de barreira, 
na prática clínica apercebemo-nos que isto nem sempre ocorre. A falta de infor-
mação e receios sobre confidencialidade são possíveis fatores contribuintes para 
adiamento da procura de informação sobre contraceção para vários meses após 
início da atividade sexual, levantando dois problemas de saúde pública: gravidez 
não desejada e risco de Ist. se as adolescentes são um desafio também as mulhe-
res menos novas o são pela possibilidade de patologia associada e medicação que 
podem limitar as escolhas contracetivas e afetar a sua eficácia.

estamos na era da escolha informada em que o aconselhamento contracetivo é 
a chave, cabendo ao médico fornecer a informação necessária para a mulher fazer 
a escolha apropriada.

NOME Harmonet FORMA FARMACÊUTICA E COMPOSIÇÃO Cada comprimido revestido contém 0,02 mg de etinilestradiol e 0,075 mg de gestodeno, 19,661 mg de sacarose e 37,505 mg de lactose mono-hidratada. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS Prevenção da gravidez. POSOLOGIA E MODO DE 
ADMINISTRAÇÃO Como tomar Harmonet Tomar um comprimido por dia, sempre à mesma hora, seguindo a ordem indicada no blister, durante 21 dias consecutivos. O blister seguinte deverá ser iniciado após um intervalo livre de 7 dias, durante o qual ocorrerá a hemorragia de privação que surge, 
normalmente, decorridos 2-3 dias após a toma do último comprimido e pode não ter terminado quando se iniciar um novo blister. Como iniciar a toma de Harmonet -  Harmonet deve ser iniciado no primeiro dia do ciclo menstrual (i.e., no primeiro dia da hemorragia menstrual). Pode também 
ser iniciado entre o 2º e o 7º dia do ciclo menstrual; neste caso, no entanto, recomenda-se a utilização de um método contraceptivo não hormonal adicional (tal como preservativo e espermicida) durante os primeiros 7 dias de toma dos comprimidos.  A mulher deve iniciar o Harmonet, de 
preferência, no dia seguinte à toma do último comprimido activo do contraceptivo oral anterior, podendo iniciar-se o mais tardar no dia seguinte ao intervalo livre da toma habitual do contraceptivo oral anterior ou à toma do último comprimido inactivo do contraceptivo oral anterior.  A mulher 
pode mudar da mini-pílula em qualquer dia, iniciando o Harmonet no dia seguinte. No caso da remoção de um implante, o Harmonet deve ser iniciado no dia da sua remoção ou, no caso de uma injecção, no dia programado para a próxima injecção. Em todas estas situações, a mulher deve ser 
instruída no sentido de utilizar um método contraceptivo não hormonal adicional durante os primeiros 7 dias de toma dos comprimidos.  A mulher pode iniciar de imediato a toma de Harmonet, não sendo necessárias, nestes casos, quaisquer medidas contraceptivas adicionais.  Dado que o período 
pós-parto imediato está associado a um risco acrescido de tromboembolismo, a toma de COA não deve ser iniciada antes do 28º dia após o parto nas mulheres que não estão a amamentar, ou após aborto ao segundo trimestre. A mulher deve ser aconselhada a utilizar um método contraceptivo 
não hormonal adicional nos primeiros 7 dias de toma dos comprimidos. No entanto, se a mulher já teve relações sexuais, deve excluir-se a existência de gravidez antes de iniciar Harmonet ou aguardar o reinício do ciclo menstrual. Como proceder em caso de esquecimento de um ou mais comprimidos 
A protecção contraceptiva pode diminuir em caso de esquecimento, particularmente quando o esquecimento se prolonga para além dos dias de intervalo livre de toma. Se se verificar o esquecimento de um comprimido no horário habitual, a sua toma deverá ser feita, logo que possível, durante 
as 12 horas seguintes. Os restantes comprimidos deverão ser tomados como habitualmente. Se se verificar o esquecimento de um comprimido por um período superior a 12 horas após o horário habitual ou se for esquecido mais do que um comprimido, a protecção contraceptiva poderá estar 
reduzida. O último comprimido esquecido deverá ser tomado o mais rapidamente possível, mesmo que tal implique a toma de dois comprimidos no mesmo dia. Os restantes comprimidos devem ser tomados como habitualmente. Recomenda-se a utilização adicional de um método de 
contracepção não hormonal nos 7 dias seguintes. Se os 7 dias durante os quais é necessário utilizar um método contraceptivo adicional ultrapassarem o dia da toma do último comprimido do blister que está a ser utilizado, o próximo blister deve ser iniciado assim que o actual termine, não devendo 
ser feito qualquer intervalo entre os dois blisteres. Deste modo, previne-se um intervalo prolongado na toma dos comprimidos, o que poderia aumentar o risco de ocorrer uma ovulação de escape. A mulher só deverá ter hemorragia de privação depois de concluir o segundo blister de Harmonet. 
Podem, no entanto, surgir episódios de  ou de hemorragia de disrupção durante a toma dos comprimidos. Se após a toma do segundo blister não ocorrer a hemorragia de privação, deve ser excluída a possibilidade de gravidez antes de ser iniciado o blister seguinte. Advertência em caso de vómitos 
Se ocorrerem vómitos nas 4 horas seguintes à toma do comprimido, a absorção de Harmonet pode não ser completa. Neste caso, deverão ser seguidas as recomendações descritas em “Como proceder em caso de esquecimento de um ou mais comprimidos” e a mulher deve tomar um comprimido 
adicional de um outro blister. Como atrasar a menstruação Para atrasar a menstruação, a mulher deve iniciar outro blister de Harmonet, sem efectuar qualquer intervalo entre os dois blisteres. Este atraso pode ser prolongado até terminar o segundo blister. Durante o prolongamento poderá ocorrer 
uma hemorragia de disrupção ou . A toma regular de Harmonet deve ser recomeçada após o intervalo habitual de 7 dias sem toma dos comprimidos. CONTRA-INDICAÇÕES hipersensibilidade às substâncias activas ou a qualquer um dos excipientes; trombose venosa profunda ou antecedentes de 
trombose venosa profunda; tromboembolismo ou antecedentes de tromboembolismo; doença arterial coronária ou vascular cerebral; valvulopatias trombogénicas; alterações rítmicas trombogénicas; trombofilias adquiridas ou hereditárias; cefaleias com sintomas neurológicos focais, tais como 
aura; diabetes com compromisso vascular; hipertensão arterial não controlada; carcinoma da mama conhecido ou suspeito ou outras neoplasias dependentes dos estrogénios conhecidas ou suspeitas; carcinomas ou adenomas hepáticos ou doença hepática activa, cujas provas de função hepática 
não tenham retomado os valores normais; hemorragia vaginal não diagnosticada; gravidez conhecida ou suspeita. EFEITOS INDESEJÁVEIS A utilização de contraceptivos orais tem sido associada a: risco aumentado de acidentes trombóticos e tromboembólicos arteriais e venosos, incluindo enfarte 
do miocárdio, acidente vascular cerebral, acidente isquémico transitório, trombose venosa e embolismo pulmonar; risco aumentado de neoplasia intra-epitelial do colo do útero e de cancro do colo do útero; risco aumentado de diagnóstico de cancro da mama; risco aumentado de tumores hepáticos 
benignos (p.ex., hiperplasia nodular focal, adenomas hepáticos). Outros efeitos indesejáveis que têm sido relatados com a utilização de contraceptivos orais são os seguintes: MUITO FREQUENTES (≥ 10%): Cefaleias, incluindo enxaqueca; hemorragias de disrupção/ FREQUENTES (≥ 1% e < 10%): 
Vaginite, incluindo candidíase; alterações do humor, incluindo depressão; alterações da líbido; nervosismo, tonturas; náuseas, vómitos, dor abdominal; acne; mastalgias, sensibilidade mamária, aumento do volume mamário, secreção mamária, dismenorreia, alterações do fluxo menstrual, 
alterações da secreção e ectropion cervical, amenorreia; retenção de fluidos/edema; alterações do peso (aumento ou diminuição) POUCO FREQUENTES (≥ 0,1% e < 1%): Alterações do apetite (aumento ou diminuição); Cólicas abdominais, distensão abdominal; Erupção cutânea, cloasma 
(melasma) que pode persistir, hirsutismo, alopécia; aumento da tensão arterial, alterações dos níveis lipídicos séricos, incluindo hipertrigliceridémia RAROS (≥ 0,01% e < 0,1%): Reacções anafilácticas/anafilactóides, incluindo casos muito raros de urticária, angioedema, e reacções intensas a 
nível respiratório ou circulatório; intolerância à glucose; exacerbação da porfiria; intolerância às lentes de contacto; icterícia colestática; eritema nodoso; diminuição dos níveis séricos de folatos*** MUITO RAROS (< 0,01%): Carcinomas hepatocelulares; exacerbação do lúpus eritematoso sistémico; 
exacerbação da coreia; nevrite óptica*, trombose vascular da retina; agravamento das veias varicosas; pancreatite, colite isquémica; doença da vesícula biliar, incluindo litíase**; eritema multiforme; síndrome hemolítico urémico DESCONHECIDO (Não pode ser calculado a partir dos dados 
disponíveis): Dano hepatocelular (p.ex., hepatite, função hepática anormal) *A nevrite óptica pode originar perda parcial ou completa da visão. **Os COA podem agravar a doença da vesícula biliar e acelerar o desenvolvimento de doença previamente assintomática. ***Os níveis séricos de folatos 
podem ser diminuídos pela utilização de COA. Esta situação pode ter expressão clínica se a mulher engravidar imediatamente após a suspensão do contraceptivo oral. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 03/2011 
Medicamento Sujeito a Receita Médica Escalão de comparticipação B. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado.

NOME Minesse® COMPOSIÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA Gestodeno 60 microgramas Etinilestradiol 15 microgramas por cada comprimido revestido por película amarelo pálido (comprimido activo). Excipiente: Lactose. Os comprimidos revestidos por película brancos não têm substâncias activas 
(placebo). O comprimido activo é amarelo pálido, revestido por película, redondo, com as faces convexas, com a gravação “60” numa face e “15” na outra. O comprimido placebo é branco, revestido por película, redondo e com as faces convexas. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS Contracepção hormonal 
oral. POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO Tomar regularmente e sem esquecer um comprimido por dia sempre à mesma hora, durante 28 dias consecutivos (um comprimido activo amarelo pálido durante os primeiros 24 dias e um comprimido inactivo branco durante os 4 dias seguintes) 
sem intervalo entre cada blister. A hemorragia de privação surge normalmente 2-3 dias após a toma do último comprimido activo e pode não ter terminado quando se iniciar o blister seguinte. Como iniciar o Minesse Ausência de contracepção hormonal no mês anterior: Tomar o primeiro 
comprimido no primeiro dia da hemorragia menstrual. Mudança de outro contraceptivo oral de associação (COA) A mulher deve iniciar o Minesse no dia seguinte à toma do último comprimido activo do seu COA anterior. Mudança de um método hormonal baseado em progestagénio isolado 
(minipílula, injectável ou implante) A mulher pode mudar da minipílula em qualquer dia, iniciando o Minesse no dia seguinte. No caso da remoção de um implante, o Minesse deve ser iniciado no dia da sua remoção ou, no caso de um injectável, no dia programado para a próxima injecção. Em 
todas estas situações, a mulher deve ser aconselhada a utilizar um método contraceptivo não hormonal adicional durante os primeiros 7 dias de toma dos comprimidos. Após um aborto ocorrido no primeiro trimestre A mulher pode iniciar de imediato a toma de Minesse, não sendo necessárias 
quaisquer medidas contraceptivas adicionais nestes casos. Após o parto ou aborto ao segundo trimestre Dado que o período de pós-parto imediato está associado a um risco aumentado de tromboembolismo, a toma de COA não deve ser iniciada antes do 21º a 28º dia após o parto ou aborto ao 
segundo trimestre. A mulher deve ser aconselhada a utilizar um método contraceptivo não hormonal nos primeiros 7 dias de toma dos comprimidos. No entanto, se a mulher já teve relações sexuais, deve excluir-se a existência de gravidez antes de iniciar Minesse ou aguardar o reinício do ciclo 
menstrual. Esquecimento de um ou mais comprimidos A eficácia contraceptiva pode diminuir em caso de esquecimento da toma dos comprimidos amarelos pálidos, principalmente se ocorrer com os primeiros comprimidos do blister. Se a mulher verificou que não tomou um comprimido amarelo 
pálido decorridas até 12 horas após a hora de toma habitual, deve tomar imediatamente o comprimido esquecido e prosseguir a toma normalmente, ingerindo o comprimido seguinte à hora habitual. Se a mulher verificou que não tomou um comprimido amarelo pálido por um período superior 
a 12 horas após o horário habitual, a protecção contraceptiva deixa de estar assegurada. O último comprimido esquecido deverá ser tomado imediatamente, mesmo que tal implique a toma de dois comprimidos no mesmo dia, e a terapêutica contraceptiva oral deverá ser continuada até ao final 
do blister, usando em simultâneo um método contraceptivo não hormonal (preservativo, espermicida, etc) nos 7 dias seguintes. Se os 7 dias durante os quais é necessário utilizar um método contraceptivo adicional ultrapassarem o dia da toma do último comprimido activo do blister que está a 
ser utilizado, o próximo blister deve ser iniciado no dia seguinte à toma do último comprimido activo do blister que está a ser utilizado e todos os comprimidos inactivos devem ser eliminados. É pouco provável que a mulher tenha uma hemorragia de privação até ao intervalo de comprimidos 
inactivos do segundo blister. Podem, no entanto, surgir episódios de spotting ou hemorragia de disrupção. Se após a toma do segundo blister não ocorrer a hemorragia de privação, deve ser excluída a possibilidade de gravidez antes de ser iniciado o blister seguinte. Enganos na toma de um ou 
mais comprimidos brancos não têm consequência, desde que o intervalo entre o último comprimido amarelo pálido do blister que está a ser utilizado e o primeiro comprimido amarelo pálido do blister seguinte não exceda quatro dias. No caso de ocorrerem perturbações gastrointestinais: O início 
de perturbações gastrointestinais nas primeiras 4 horas após a toma do comprimido, tais como vómitos ou diarreia intensa, pode causar uma ineficácia transitória do método por redução da absorção hormonal do COA e, perante tais situações, devem adoptar-se as medidas referidas em caso de 
esquecimento da toma de um comprimido num período inferior a 12 horas. O comprimido adicional deve ser tomado de um outro blister. Se tais situações persistirem por vários dias, recomenda-se a utilização de um método contraceptivo não-hormonal adicional (preservativo, espermicida, etc) 
até ao início do blister seguinte. CONTRA-INDICAÇÕES hipersensibilidade a qualquer das substâncias activas ou excipientes; tromboembolismo arterial (actual ou história); tromboembolismo venoso (actual ou história), tal como trombose venosa profunda e embolismo pulmonar; predisposição 
adquirida ou congénita para trombose venosa ou arterial; doença arterial coronária ou vascular cerebral; hipertensão arterial não controlada; valvulopatia; alterações rítmicas trombogénicas; antecedentes de enxaqueca com sintomas neurológicos focais, tais como aura; diabetes complicada por 
micro- ou macroangiopatia;  diagnóstico ou suspeita de carcinoma da mama; carcinoma do endométrio ou diagnóstico ou suspeita de outra neoplasia estrogénio-dependente; adenomas ou carcinoma hepáticos ou doença hepática activa, cujas provas de função hepática não tenham retomado 
os valores normais; hemorragia genital não diagnosticada. EFEITOS INDESEJÁVEIS Todas as mulheres que estejam a utilizar um contraceptivo oral de associação têm um risco aumentado de tromboembolismo venoso. Foi notificada a ocorrência de amenorreia em 15% das mulheres durante o ensaio 
clínico. Alguns dos acontecimentos adversos notificados com maior frequência (superior a 10%) durante os estudos de fase III e de vigilância pós-comercialização em mulheres a utilizar Minesse foram cefaleias, incluindo enxaquecas, e hemorragia de disrupção/spotting. Os outros acontecimentos 
adversos notificados em mulheres a tomar COA foram: FREQUENTES (≥1% e < 10%) Vaginite, incluindo candidíase; alterações de humor, incluindo depressão, alterações da líbido; nervosismo, tonturas; náuseas, vómitos, dor abdominal; acne; dor mamária, sensibilidade mamária, aumento do 
volume mamário, secreção mamária, dismenorreia, alteração no fluxo menstrual, alteração no ectrópio cervical e secreção; retenção de fluídos/edema; alterações no peso (aumento ou diminuição) POUCO FREQUENTES (≥ 0,1% e < 1%) e alterações do apetite (aumento ou diminuição); cãimbras 
musculares, enfartamento; erupção cutânea, cloasma (melasma), a qual pode persistir, hirsutismo, alopécia; aumento da pressão sanguínea, alterações nos níveis de lípidos séricos, incluindo hipertrigliceridémia RAROS (≥ 0,01% e < 0,1%) Reacções anafilácticas/anafi-lactóides, incluindo casos 
muito raros de urticária, angioedema e reacções graves com sintomas respiratórios e circulatórios; intolerância à glucose; intolerância às lentes de contacto; icterícia colestática; eritema nodoso MUITO RAROS (< 0,01%) Carcinoma hepatocelular e tumores hepáticos benignos (p.ex. hiperplasia 
nodular focal, adenoma hepático); exacerbação de lúpus eritematoso sistémico; exacerbação da porfiria; exacerbação da coreia; nevrite óptica, trombose vascular na retina; pancreatite, litíase biliar e colestase1; doença hepática e hepatobiliar (p.ex. hepatite, função hepática anómala); eritema 
multiforme; síndrome hemolítico urémico 1Os COA podem agravar a litíase biliar e a colestase. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 11/2010 
Medicamento Sujeito a Receita Médica Escalão de comparticipação B. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado.

0OTHE1309001

Laboratórios Pfizer, Lda.
Sociedade Comercial por Quotas | Lagoas Park, Edifício 10 | 2740-271 Porto Salvo, Portugal
NIPC/Matriculada na Conservatória do Registo Comercialde Cascais sob o nº 500 162 166
Capital Social 7.346.687,82 Euros

anuncio minesse+harmonet.indd   1 9/16/13   3:11 PM



“O COntraCetivO CertO 
para Cada mulher”

Teresa Bombas 
Secretária da Direção da Sociedade Portuguesa da Contracepção

Respeitando os 
diReitos humanos é da 
Responsabilidade do 
estado cRiaR condições 
de acessibilidade aos 
cuidados de saúde 
RepRodutiva iguais 
paRa todos os cidadãos 
e independentes da 
nacionalidade, Raça, etnia, 
géneRo, idade e condição 
socio-económica.

A mulher ao longo da vida tem diferentes neces-
sidades contracetivas. existe uma vasta opção de 
métodos de contraceção incluindo métodos rever-
síveis (naturais, barreira, hormonais, intrauteri-
nos), irreversíveis (laqueação tubar) e contraceção 
de emergência. É da responsabilidade do profis-
sional de saúde facultar informação para uma op-
ção adequada, individualizada às necessidades e 
expectativas, minimizando riscos e promovendo a 
qualidade de vida.

A fase da vida da mulher desde a adolescência, 
passando na idade adulta, pelo pós-parto, pela von-
tade de planear e espaçar as gestações até à meno-
pausa só por si condiciona a opção contracetiva. A 
presença de co-morbilidades são um outro aspecto 
a considerar na escolha contracetiva. os critérios 
de elegibilidade da organização mundial de saúde 
(oms) auxiliam o profissional de saúde na eleição de 
um método ou métodos de contraceção. As novas 
formulações de contracetivos disponibilizam doses 
progressivamente mais baixas de etinilestradiol, 
uso de estrogénios naturais, progestativos cada 
vez mais seletivos, vias de administração e regimes 
de utilização diferentes, contribuem para a maior 
segurança e tolerabilidade dos métodos. A escolha 
contracetiva, considerando simultaneamente os be-
nefícios para a saúde e qualidade de vida da mulher, 
melhoram a adesão e diminuem o risco de gravidez 
não planeada.

A contraceção de emergência constitui uma úl-
tima hipótese de prevenção de uma gravidez não 
desejada em caso de relação sexual não protegida 
pelo não uso de contracepção mas também pelo uso 
inadequado de um método contracetivo. A informa-
ção sobre este método deve estar presente em to-
das as fases da vida da mulher mesmo nas situa-
ções de uso regular de um método sobretudo se a 
sua eficácia depende da adesão da utente. 

o profissional de saúde deve ter acesso a for-
mação e informação científica atualizada para ser 
efectivo na educação e promoção de uma sexuali-
dade segura e satisfatória que vá ao encontro das 
expectativas e necessidades da mulher e do casal.

“Os critérios de elegibilidade da OMS 
auxiliam o profissional de saúde na 
eleição de um método ou métodos de 
contraceção.”
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As mulheres do século XXI reivindicam uma sexua-
lidade plena pelo que progressivamente sentem uma 
menor inibição em colocar questões relacionadas com 
a sua sexualidade aos profissionais de saúde, princi-
palmente aos ginecologistas e médicos de medicina 
geral e familiar. Para esta mudança de comportamento 
contribuíram os estudos que surgiram nos anos 60 na 
área da sexualidade, os movimentos feministas, a im-
plementação dos contracetivos hormonais, e divulga-
ção destes temas pelos meios de comunicação social.

Neste contexto é fundamental que estes profissio-
nais adquiram competências nesta área para melhor 
esclarecer as dúvidas das suas utentes e sempre que 
oportuno promover um programa de terapia sexual.

A terapia sexual, tal como a conhecemos nos dias 
de hoje, desenvolveu-se nos anos 60 com masters and 
Johnson que em 1966 publicaram os primeiros estu-
dos sobre a fisiologia da resposta sexual humana. em 
1970 publicaram o “Human sexual Inadequacy” nos 
quais descreveram a sua metodologia de intervenção 
terapêutica.

As disfunções sexuais femininas classificam-se, 
segundo a dsm-IV em perturbações do desejo sexual 
(perturbação do desejo sexual hipoativo; aversão se-
xual), perturbações da excitação sexual, perturbações 
do orgasmo, perturbações de dor sexual (dispareunia; 
vaginismo) e disfunção sexual secundaria a um estado 
físico geral.

Habitualmente utiliza-se o modelo de intervenção 
terapêutica (PLIssIt) conceptualizado por Jack An-
non, que se divide em quatro níveis de complexidade 
crescente em que numa fase final implica a interven-
ção de um terapeuta sexual. 

“O papel dO 
gineCOlOgista na 
terapia sexual”

Carla Rodrigues 
Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra

A consulta de ginecologia é um local privilegiado para 
primeira abordagem das disfunções sexuais femininas 
principalmente se relacionadas com dispareunia e vagi-
nismo uma vez que muitas vezes um exame ginecológi-
co cuidadoso com exploração dos pontos dolorosos e do 
tónus dos músculos pélvicos e posterior esclarecimento 
acerca da situação permite melhorar ou mesmo reverter 
a disfunção. o mesmo se aplica às disfunções relaciona-
das com dificuldade de lubrificação e orgasmo em que a 
preconização da utilização de lubrificantes, a informa-
ção acerca da anatomia dos genitais e a descodificação 
de uma série de mitos permitem igualmente reverter 
algumas destas disfunções ficando as situações mais 
complexas para os terapeutas sexuais.

os programas de terapia sexual utilizam os “focos 
sensoriais” descritos por Masters and Johnson que im-
plicam desenvolver no casal ou no indivíduo a capaci-
dade de tomar consciência de focar-se nas sensações 
eróticas de dar e receber prazer, num esforço de mo-
dificar a atitude de ficar com espetador de si próprio 
na execução da sua performance. esta abordagem de-
senvolve-se em quatro etapas e deve ser estruturada 
e flexível uma vez que existem instruções específicas 
que deverão ser adequadas ao ritmo e dificuldades do 
casal. Visam igualmente promover a mudança no sen-
tido de reduzir a ansiedade utilizando a dessensibiliza-
ção até o indivíduo/casal ganhar auto-confiança.

A sexualidade feminina é complexa resultando da 
interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais 
pelo que a abordagem destas situações implica sem-
pre a exploração da componente anatómica não descu-
rando os aspetos relacionais e sociais em que a mulher 
se insere.
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o conceito de saúde reprodutiva implica a possibi-
lidade do casal ter uma vida sexual ativa segura, sem o 
receio de uma gravidez não desejada. A importância de 
uma consulta de Planeamento Familiar é, neste âmbito, 
claramente percetível, para adequação de um método 
contracetivo a cada casal. No entanto, esta consul-
ta não deve ser vista de uma forma redutora, apenas 
como via de acesso aos métodos contracetivos exis-
tentes, uma vez que representa, para muitas mulheres 
em idade fértil, a única ocasião em que procuram os 
serviços de saúde. 

Nesta consulta, o aconselhamento é crucial, nome-
adamente em quem utiliza contraceção pela primeira 
vez. os aspectos sociais, comportamentais e a pre-
ferência individual devem ser tidos em conta no mo-
mento de escolher um contracetivo. o esclarecimento 
quanto ao funcionamento do método, a eficácia espe-
rada, os sintomas associados e os efeitos laterais mais 
frequentes, permite-nos esperar que a mulher opte, 
de forma consciente, pelo método mais apropriado 
para si. Um aconselhamento inicial adequado diminui 
as dúvidas subsequentes e o descontentamento com 
o método. Pelo contrário, sem uma decisão informada, 
a adesão ao método contraceptivo pode estar com-
prometida, aumentando o risco de uma gravidez não 
planeada. 

A escolha da contraceção a utilizar, numa mulher 

COnsulta de pf:  
uma OpOrtunidade 
de intervençãO: 
aCOnselhamentO/
infOrmaçãO 

Sofia Bessa Monteiro 
Centro Hospitalar S. João, EPE

jovem e saudável, representa quase sempre “uma 
questão de gosto”. As mulheres de idade mais avan-
çada ou com patologia associada colocam dificulda-
des acrescidas - a escolha de um método contracetivo 
pode tornar-se a escolha do “mal menor”. Para ajudar 
os clínicos na sua decisão, existem orientações téc-
nicas baseadas em critérios internacionais de elegi-
bilidade desenvolvidos pela organização mundial de 
saúde e adaptados por sociedades Científicas de vá-
rios países. em Portugal, são também subscritos pela 
direção Geral de saúde e ajudam a decidir se a mu-
lher com determinada patologia pode ou não utilizar 
um dado método. 

mas a Consulta de Planeamento Familiar deve ser 
mais do que a escolha e adequação de cada mulher 
ao seu contracetivo de eleição. Nomeadamente, a 
Consulta deve ser também um espaço de informa-
ção e aconselhamento sexual, com a preocupação 
de prevenir e detetar precocemente infeções sexual-
mente transmissíveis. Quando a mulher decide utili-
zar um método contracetivo, a essa escolha está ine-
rente o desejo de controlo da fertilidade, devendo a 
importância de uma gravidez planeada ser reforçada 
na Consulta. Não só nas mulheres com doenças cró-
nicas, que devem ser alertadas para o carácter indis-
pensável de uma avaliação pré-concecional, mas em 
todas as outras mulheres em idade fértil, o aspecto 
crucial de uma avaliação pré-concepcional (incluindo 
estudo do progenitor masculino) deve ser enfatiza-
do. A consulta de Planeamento Familiar representa 
ainda uma oportunidade única de efectuar o rastreio 
oportunista do cancro do colo do útero e da mama 
ou de as orientar para programas de rastreio organi-
zado. Para além disto, nunca será demais relembrar 
a necessidade de adotar estilos de vida saudáveis, 
como o abandono de hábitos tabágicos, ter um peso 
adequado, fazer exercício físico e alimentar-se de 
forma racional e equilibrada.

sendo efetivamente uma das poucas ocasiões em 
que mulheres jovens e saudáveis  recorrem voluntaria-
mente a uma consulta médica, a Consulta de Planea-
mento Familiar representa uma ocasião privilegiada 
para que todas as mulheres em idade fértil recebam os 
mais elementares cuidados de saúde.
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o aconselhamento contracetivo requer o conheci-
mento das necessidades e desejo da mulher e do ca-
sal bem como das co-morbilidades. 

o Síndrome metabólico (sm) é definido desde 
2006, de acordo com a International diabetes Foun-
dation, como a existência de pelo menos três condi-
ções:

- Obesidade central (perímetro cintura ≥ 88cm nas 
mulheres)

- Tensão Arterial ≥ 130/85mmHg
- Hipertrigliceridemia (triglicerídeos ≥ 150mg/dl)
- Glicemia em jejum ≥ 100mg/dl
- Colesterol HDL <50mg/dl
A importância do diagnóstico está principalmente 

relacionada com o risco aumentado de doença cardio-
vascular (dCV). É fundamental ter em consideração o 
efeito do método contracetivo na evolução natural de 
cada um dos seu constituintes bem como a interação 
com os fármacos utilizados para o seu controlo.

sendo que a maioria das pacientes com sm têm 
obesidade central, permanence por esclarecer a re-
lação entre obesidade e eficácia contracetiva. o im-
pacto da obesidade na farmacocinética e farmacodi-
nâmica dos esteróides contracetivos está ainda por 
esclarecer, com consequências diretas na sua eficá-
cia. os dados nas literatura não nos permitem aferir 
com certeza sobre a diminuição de efeito atendendo 
ao facto de que na maioria destes estudos, mulheres 
com peso acima do normal (ImC≥25Kg/m2) foram ex-
cluídas.

Permanece assim um ponto crítico no aconselhamen-
to deste grupo de mulheres que, isoladamente, apresen-
ta já maior dificuldade no acesso a contraceção. 

A hipertensão arterial é um fator de risco ampla-
mente conhecido para dCV. os resultados da maioria 

aCOnselhamentO 
COntraCetivO em mulheres 
COm síndrOme metabóliCO 

Tiago Ferraz 
EPE Centro Hospitalar São João, Porto
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

dos estudos sobre pressão arterial, em mulheres nor-
motensas, mostraram a sua elevação com a utilização 
de contracetivos orais combinados (CHC) embora não 
clinicamente significativa. em mulheres com HtA es-
sencial o aumento tensional é contudo significativo e 
portanto, a prescrição contraindicada em mulheres 
com tensão arterial sistólica superior a 160mmHg e/
ou diastólica superior a 95mmHg. Já em mulheres hi-
pertensas com bom controlo tensional, a CHC de bai-
xa dosagem, não está contra-indicada. existe ainda 
alguma controvérsia sobre o risco de eAm ou de AVC 
pelo que a individualização do método contracetivo 
assume aqui particular importância.

existe o receio que os CHC possam estar asso-
ciados a alterações da tolerância oral à glicose e da 
sensibilidade à insulina. A contraceção não deverá 
agravar o controlo glicémico, pois este aspeto é de-
terminante no sucesso da gravidez planeada. A utili-
zação de implante contracetivo contendo etonorges-
trel e de progestativo injetável contento forma depot 
medroxiprogesterona (dmPA) foram associados a 
hiperinsulinemia e hiperglicemia e consequente au-
mento da incidência de dm tipo 2. No entanto em 
mulheres com dm, a dmPA foi associada à melhoria 
da insulinorresistência. A avaliação de complicações 
vasculares (através da realização de eCG, avaliação 
da tensão arterial ou da dislipidemia), renais (proteinú-
ria/microalbuminúria 24h) ou neurológicas deverá ser 
feita antes de iniciar qualquer método contracetivo. 

melhorar o aconselhamento contracetivo nas mu-
lheres com sm é um passo fundamental na diminuição 
de gestações não planeadas. É essencial a colabora-
ção interdisciplinar entre Ginecologia, endocrinologia 
e medicina Geral e Familiar no sentido de melhorar o 
aconselhamento e a adoção de medidas preventivas. 
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Foi realizado um estudo em que as 204 mulheres 
incluídas tinham um elevado risco de tromboembolis-
mo venoso (teV), devido a um episódio anterior em 
142 (70%) ou de trombofilia em 102 (50%). A contra-
ceção oral combinada está associada aos episódios 
anteriores em 100 mulheres. Qualquer CoC foi con-
siderado contraindicado neste conjunto de mulheres, 
no entanto, a segunda geração de progesteronas e as 
baixas doses de 20 µg ee demonstraram recentemen-
te estar associadas a um menor risco de teV. Neste 
mesmo estudo, foi administrada uma contraceção 
apenas com progesterona em mulheres com elevado 
risco. Foi escolhido o CmA por não estar associado 
a uma diminuição na antitrombina (At), na proteína C 
(PC) e na proteína s (Ps). Adicionalmente, foi utilizada 
com uma segurança considerada como satisfatória 
para contraceção de mulheres diabéticas, mulheres 
com transplante renal e num conjunto pequeno de mu-
lheres com risco elevado de teV. 

Neste estudo, contraceção apenas com progeste-
rona CmA não está associada a um aumento signifi-

cativo do risco de teV nas 102 mulheres que foram 
submetidas a este tratamento durante 31.2 meses 
quando comparado com as 102 mulheres de risco 
elevado sem contraceção oral que foram seguidas du-
rante 35 meses.

COnClusãO
 

Uma contraceção apenas com a progesterona 
CMA não está associada ao aumento do risco do 
TVE neste grupo de mulheres com elevado risco. os 
resultados sugerem que pode ser utilizada em mulhe-
res que têm contraindicação para a CoC. o CmA, tal 
como outros contracetivos apenas com progesterona, 
não é ideal para todas as mulheres devido aos seus 
efeitos secundários como a amenorreia e o spotting. 
No entanto, o CmA torna possível a contraceção oral 
em mulheres em que a CoC é contraindicada e em 
quem a gravidez está associada a um elevado risco de 
tVe. É um contracetivo eficaz e após a sua utilização 
ser interrompida, a gravidez ocorreu.

COntraCeçãO 
e trOmbOembOlismO 
venOsO(1, 2,3)
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As mulheres são particularmente vulneráveis 
a distúrbios de humor em períodos concretos ao 
longo do seu ciclo reprodutivo. Um número sobe-
jamente subestimado de mulheres sofre de alte-
rações emocionais periódicas, como por exemplo: 
alterações bruscas de humor, pessimismo, senti-
mento de insatisfação, choro, dificuldade de con-
centração, desespero, entre outros. embora não 
esteja definido como uma doença, estes distúrbios 
estão associados a uma diminuição considerável 
da qualidade de vida. 

É na fase pré-menstrual do ciclo de ovulação que 
os sintomas se tornam mais severos, o que se deve 
à diminuição nos níveis de progesterona. Atualmen-
te, poucos estudos investigaram os efeitos do trata-
mento dos contracetivos orais, com a componente 
progesterona, nas funções psicofisiológicas. 

o sistema Nervoso Central (sNC) é o principal 
alvo das hormonas sexuais e dos seus metabolitos. 
Algumas destas hormonas, por exemplo, a hormona 
progesterona e o seu metabolito 3α-reduzido allo-
pregnanolona (3α, 5 α-tetrahidroprogesterona) e 
epipregnanolona (3α, 5 β- tetrahidroprogesterona, 
eltanolona), influenciam o equilíbrio do humor e os 
efeitos ansiolíticos através do ácido recetor gama-
-aminobutírico A (GAbAA), principal recetor inibidor 
do sistema Nervoso Central. A ativação do recetor 
GAbAA resulta num equilíbrio do humor e em ações 
ansiolíticas, antiepiléticas e sedativas.

Quando a contraceção oral é considerada deve ser 
tido em conta que as várias progesteronas sintéticas 

utilizadas podem influenciar de modo diferente o es-
tado mental. Por exemplo, existe uma forte evidência 
clínica de efeitos que equilibram o humor com o ace-
tato de cloromadinona (CmA).

Vários estudos foram desenvolvidos com o objec-
tivo de descrever os efeitos clínicos do acetato de 
cloromadinona (CmA) em combinação com etiniles-
tradiol nos sintomas da depressão. Cerca de 50.000 
mulheres foram incluídas em quatro estudos prospe-
tivos, observacionais não-intervencionistas, que do-
cumentaram o uso de quatro, seis e 12 ciclos de tra-
tamento no regime convencional de 28 dias. estas 
mulheres tomaram CmA 2mg e etinilestradiol (ee) 
0.03mg de acordo com a prática usual dos gineco-
logistas. A maioria das mulheres que demonstravam 
sintomas depressivos registou uma profunda melho-
ria nestes mesmos sintomas após a administração 
do CmA2 mg/ee 0.03 mg.

resultadOs e COnClusões:

A toma de CMA 2mg e EE 0.03 mg promove um 
bem-estar emocional e reduz as alterações de hu-
mor. A melhoria no humor depressivo verificou-se 
após quatro, seis e 12 ciclos de tratamento de CMA/
EE no regime convencional de toma, bem como no 
regime de ciclo estendido.

Após quatro ciclos de tratamento, mais de 60% 
das mulheres nunca mais reportaram sintomas de-
pressivos e esta proporção aumentou para quase 
90% depois de 12 ciclos com CmA 2 mg/ee 0.03 mg. 

efeitO de uma 
COntraCeçãO 
Oral COm aCetatO 
de ClOrOmadinOna 
na depressãO(4)

acetato de cloRomadinona + etinilestRadiol

COntraCeçãO • 27 e 28 de setembro de 2013 COntraCeçãO • 27 e 28 de setembro de 2013

Referências:
1. Conard J, Plu-Bureau G, Bahi N, et al. Progestogen-only 

contraception in women at high risk of venous thromboembolism. 
Contraception 2004; 70: 437-441.

2. Winkler U, Sudik R. The effects of two monophasic oral 
contraceptives containing 30 mcg of ethinyl estardiol and 2 mg of 
chlormadinome acetate or 0.15 mg of desogestrel on lipid, hormone 
and metabolic parameters. Contraception 2009; 79: 15-23.

3. Zahradnik HP, Hanjalic-Beck A. Efficacy, safety and sustainability 

of treatment continuation and results of an oral contraceptive 
containing 30 mcg ethinyl estradiol and 2 mg chlormadinone 
acetate, in long-term usage (up to 45 cycles) – an open-label, 
prospective, noncontrolled, office-based Phase III study. 
Contraception 2008; 77: 337-343.

4. Huber J, Heskamp ML, Schramm G. Effect of an oral contraceptive 
with chlormadinone acetate on depressive mood. Clin Drug 
Invest 2008; 28 (12):783-791cancers. Available at http.//info.
cancerresearchuk.org/cancerstats/mortality/cancerdeath

“O acetato de cloromadinona não aumenta a insulinorresistência nem o 
colesterol. É uma pílula segura do ponto de vista cardiovascular desde que não 
esteja associada a outros fatores de risco de doença cardiovascular nas mulheres, 
como a obesidade e a HTA não controlada.” 



A incidência de patologia depressiva é mais fre-
quente na mulher, por isso a possibilidade de uma 
relação significativa entre contraceção e doenças 
psiquiátricas merecer investigação. os estudos re-
portados pela literatura têm demonstrado resultados 
por vezes contraditórios. No entanto, as publicações 
mais recentes não parecem associar diferenças signi-
ficativas no que respeita à incidência de depressão e 
contraceção hormonal. 

Parte da controvérsia que reveste esta temática 
prende-se com a variabilidade da aplicação do ter-
mo depressão, síndrome depressivo e alterações do 
humor, bem como a sua gravidade. este facto leva à 
dificuldade de comparação entre estudos, particular-
mente os mais antigos, sem a utilização de parâmetros 
consensuais definidos pelos critérios da Internacio-
nal Classification of Diseases (ICd) ou Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (ddsm). Al-
guns trabalhos aplicam questionários validados como 
o Beck Depression Inventory (bdI) e o General Health 
Questionaire (CHG). Por outro lado são avaliados dife-
rentes contraceptivos combinados cuja composição é 
diversa, sobretudo na dose de etinilestradiol e o tipo de 
progestativo.

o mecanismo que poderá justificar a influência dos 
contracetivos hormonais no humor inclui a supressão 
de alguns esteróides neuroativos que afetam a expres-
são e atividade dos receptores GAbA e reduzem os ní-
veis de testosterona livre. os estudos em primatas não 
humanos revelaram que o estradiol modula o sistema 
serotoninérgico cerebral em vários locais incluindo sín-
tese, recaptação e recetores. os progestativos tam-
bém participam no controlo do sistema dos opióides, 
serotoninérgico e colinérgico. 

os dados disponíveis na literatura em relação a de-

patOlOgia  
depressiva – 
COntraCeçãO 
hOrmOnal: risCO 
Ou benefíCiO?

pressão e CH são um pouco controversos. Apesar dos 
estudos mais recentes não descreverem uma associa-
ção significativa entre contracetivos combinados (CC) 
e depressão, noutros a depressão é descrita como 
efeito secundário de CC assim como implante contra-
cetivo e contracetivo injectável. Alguns autores sugeri-
ram que os CC podem afectar o humor sendo este tipo 
de alterações mais notório num subgrupo de mulheres 
vulneráveis e com traços de personalidade específicos, 
com ansiedade somática e susceptibilidade ao stress. 
os estudo mais recentes consideram que não existe 
um efeito significado nas alterações do humor em do-
entes sob CC, pelo contrário, pode ter alguns afeitos 
favoráveis. Foram também descritos menos sintomas 
de depressão grave e diminuição de sintomas de an-
siedade.

o implante contraceptivo parece ter índices de de-
pressão inalterados após 6 meses de tratamento. 
Foi descrito um padrão semelhante com utilização de 
depo-Provera ao final de 12 meses, com referência a 
aumento da incidência de depressão nas mulheres que 
abandonaram o método. As utilizadoras do sistema 
intrauterino com lenonorgestrel (sIU-LNG) não apre-
sentam sintomas depressivos ou agravamento da sua 
patologia psiquiátrica.

A utilização de CH não influencia negativamente a 
saúde mental, parece estar associada a melhoria das 
alterações do humor, apesar da associação com a du-
ração da utilização não ser clara para todos os méto-
dos. A presença de depressão prévia não deve con-
traindicar a utilização de contraceptivos hormonais. 
esta associação é pouco clara e os trabalhos mais re-
centes apontam mesmo para um efeito positivo na do-
ença. Assim, esta patologia deve ser tomada em conta 
no aconselhamento contracetivo.
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Maria João Carvalho
Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra

Ao longo da vida, aproximadamente 1 em 3 mulhe-
res desenvolve cancro (1, 2), e 1 em 4 morre da doença 
(3, 4). os cancros ginecológicos representam 12% dos 
cancros na mulher (2). 

entre as estratégias para o combate do cancro no 
séc. XXI, está o rastreio de populações assintomá-
ticas para condições pré-malignas ou estadios pre-
coces da doença. tais estratégias são baseadas em 
critérios definidos pela oms (5). o rastreio do cancro 
cervical preenche quase todos esses critérios, sendo 
a consulta de planeamento familiar uma oportunidade 
excelente para a sua implementação.

Para o rastreio primário do cancro do colo do úte-
ro existem 2 vacinas, que podem prevenir as infeções 
contra o HPV 16 e 18, responsáveis por 70 a 75% 
dos cancros e 40 a 60% das lesões precursoras  (6, 7).

No que diz respeito ao rastreio secundário: duran-
te os últimos 60 anos, o teste de rastreio do cancro 
do colo do útero mais largamente utilizado foi a cito-
logia cervical (PAP test). Apesar do facto do seu uso 
em programas de rastreio organizado ter substan-
cialmente reduzido a incidência e mortalidade desta 
doença, a exatidão da citologia é variável, resultando 
muitas vezes em falsos negativos. A sensibilidade 
para as lesões de alto grau varia entre 50 e 70% (8). 

Por esse motivo são necessários testes frequen-
tes, de modo a compensar a baixa sensibilidade de um 
único esfregaço. Por outro lado, o adenocarcinoma e 
os seus precursores são frequentemente não dete-
tados pela citologia. Isto explica, em parte, que a sua 
incidência permaneça estável, e mesmo aumentada, 
em países com programas de rastreio organizado (9). 

Vários ensaios clínicos mostraram que o rastreio, 
utilizando como teste primário a deteção de papilo-
mavírus de alto risco (HPV-Hr), é cerca de 30% mais 

COnsulta de pf: 
uma OpOrtunidade  
de intervençãO:  
rastreiO/prevençãO”

sensível que a citologia na deteção de CIN2+, e cer-
ca de 22% na deteção de CIN3+. No entanto, a sua 
especificidade é 4 a 6% mais baixa em relação à da 
citologia (10).

Atualmente, na prática clínica, uma proposta para 
rastreio do cancro do colo do útero está exemplificada 
no seguinte esquema: 
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Mulheres 25-29 anos - PAP

HPV DNA positivo

30-65 anos • Teste HPV

HPV DNA negativo

1

2 Próximo rastreio 6-8 anos Citologia, tipo HPV, p16, RNA,…

teste adicional positivo

Colposcopia / biópsia 
e follow-up ou tratamento

teste adicional negativo

Follow-up 12 meses com HPV
Considerar tipagem
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COntraCeçãO e vih

Qual a importância da contraceção na prevenção 
do VIH?
A infeção VIH continua a ser um dos desafios na 
área da saúde mais importantes em todo o mundo, 
sendo o combate a esta infeção um dos objetivos 
mais prementes da organização mundial de saú-
de (oms) para o novo milénio. Atendendo a que a 
transmissão sexual é, atualmente, a principal fon-
te de novos casos em todo o mundo, a prevenção é 
crucial. A única forma de travar esta epidemia será 
a utilização generalizada do preservativo. sabemos 
que este objetivo é difícil de atingir, e o número de 
utilizadores é ainda baixo. Portugal é um dos países 
europeus com uma maior prevalência de infeção 
VIH (0.60% - 1%).
 Na última década assistimos a uma mudança de pa-
radigma daquela que era  uma doença fatal associa-
da a consumo de drogas ou a promiscuidade, para 
uma infeção crónica com uma esperança de vida 
longa, na qual as mulheres em idade fértil represen-
tam cerca de 50% do número de infetados. Na nos-
sa consulta de doenças Infeciosas dois terços das 
mulheres infetadas pelo VIH encontram-se em ida-
de fértil e têm vida sexual ativa. A seroconcordância 
dos casais para o VIH é de cerca de 50%. A maioria 
das infetadas referiu menos de 5 parceiros sexuais 
ao longo da vida (~85%). o uso do preservativo nes-
ta população foi de cerca de 50% em idade fértil e 
60% independentemente da idade.
A informação da população geral acerca desta infe-
ção é fundamental. Provavelmente é aqui que falta 
intervir. Uma grande parte da população portugue-
sa continua a achar que o VIH é um problema pro-
veniente de África. A informação vai chegando pela 
comunidade escolar às camadas jovens, mas nos 
mais velhos o desconhecimento é frequente, refle-
tindo-se como se vê na consulta num segundo pico 
de infeção na menopausa em mulheres com relacio-
namento monogâmico. outro ponto fundamental de 
intervenção é uma adequada prestação de cuidados 
de saúde aos infetados, que deve sempre incluir a 
informação sobre o risco de transmissão do VIH e 
das medidas fundamentais para travar este risco. 
Com uma maior adesão terapêutica e uma adequa-
da informação dos infetados é possível travar a 
transmissão horizontal. 
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Existe uma relação proporcional entre a utiliza-
ção de contraceção  e o número de pessoas infe-
tadas com VIH?
sim. Um maior uso do preservativo associa-se a 
uma menor taxa de infeção. esta é a medida mais 
eficaz para travar a transmissão sexual, embora 
muitos outros fatores contribuam (carga vírica, 
tipo de relação sexual, frequência atividade sexual, 
presença de outras infeções sexualmente trans-
missíveis …). o uso do preservativo é, porém, ainda 
baixo (um a dois terços de acordo com a literatura), 
embora seja o método mais frequentemente utili-
zado. Já o uso de contracepção hormonal combi-
nada tem levantado alguma controvérsia acerca 
do possível aumento do risco de transmissão e de 
aquisição do VIH. Porém, o balanço da evidência 
científica, de acordo com uma publicação recente 
da oms, sugere ausência desse risco.

Que desafios contracetivos impõe a infeção 
VIH?
A infeção VIH é globalmente um desafio na gine-
cologia, uma vez que se associa a uma maior inci-
dência de afeções ginecológicas diversas. As difi-
culdades na prescrição dos métodos contracetivos 
têm sido várias, e muitos clínicos estão pouco fami-
liarizados com este tema. Por um lado, o desejo de 
maternidade não parece ser afetado pela infeção 
VIH, o que exige a escolha de um método reversível 
e um planeamento adequado da gravidez para uma 
altura clinicamente favorável, com vista a melhorar 
o desfecho obstétrico e a prevenir a transmissão 
vertical. Por outro lado, a presença de comorbili-
dades diversas (tais como diabetes, hipertensão, 
tabagismo, entre muitas outras), a utilização con-
comitante de fármacos exigindo avaliação das in-
terações medicamentosas, bem como uma maior 
prevalência de coinfecções (nomeadamente cróni-
cas como a hepatite b e C), aumentam o desafio da 
escolha contracetiva. 

Que informação existe acerca dos métodos con-
tracetivos na mulher infetada pelo VIH?
Na área da contraceção e sexualidade, a infor-
mação disponível na literatura tem sido limitada. 
muitos dos métodos contracetivos disponíveis no 

em Foco…

mercado não foram devidamente testados nesta 
população, e pouco se conhece acerca das inte-
rações do tratamento antirretrovírico com o uso 
concomitante de contracetivos hormonais. Global-
mente, médicos e doentes estão pouco informados 
sobre os métodos adequados a este grupo.

Que métodos serão mais aconselhados nas mu-
lheres VIH positivas?
A maioria dos métodos contracetivos são seguros e 
eficazes nesta população. A escolha por um método 
reversível tem sido globalmente a mais comum. o 
preservativo não deve ser dispensado, mesmo em 
casais seroconcordantes, pela proteção que con-
fere contra outras infeções sexualmente transmis-
síveis e com estirpes de VIH com diferentes resis-
tências aos antirretrovíricos. A principal dificuldade 
na utilização de contraceção hormonal combinada 
prende-se com o risco de perda de eficácia por in-
terações medicamentosas. os inibidores das pro-
teases e os inibidores da transcriptase reversa não 
análogos dos nucleosídeos, dentro dos antirretro-
víricos, são aqueles que mais se associam a esse 
risco. As últimas recomendações da oms referem 
a utilização de dispositivo intrauterino, incluindo 
o sistema libertador de levonorgestrel, como uma 
opção segura na mulher em vigilância adequada, in-
cluindo em fase sIdA sob tratamento. Atendendo à 
sua elevada eficácia, esta é uma opção crescente 
na mulher que frequenta de modo regular a consulta 
de ginecologia. A contraceção definitiva, através de 
laqueação tubária, tem tido nesta população uma 
particular adesão, sendo uma alternativa eficaz na 
mulher que completou fertilidade. em suma, o uso 
do preservativo não deve ser dispensado, mesmo 
na presença de outro método, pelo que a contrace-
ção dupla continua a ser fundamental para impedir 
uma gravidez indesejada e travar a transmissão se-
xual do VIH.

Luisa Machado
Centro Hospitalar S. João, EPE

“A informação da população geral 
acerca desta infeção é fundamental. 
Provavelmente é aqui que falta 
intervir.”



Abordar a contraceção de emergência e a sua impor-
tância na prevenção da gravidez não planeada, levou a 
sociedade Portuguesa da Contracepção a convidar a 
drª sharon Cameron do eCeC (european Consortium 
of emergency Contraception) para a palestra inaugural 
da sua reunião Nacional.

Um tema muito relacionado com o encontro de re-
flexão sobre a Interrupção de gravidez por opção da 
mulher que se realiza antes da reunião da sociedade 
Portuguesa da Contracepção. Nos vários estudos na-
cionais apresentados em anteriores encontros a falha 
da contraceção regular, nomeadamente o esquecimen-
to da pílula, tem constituído um dos principais motivos 
da gravidez não planeada, sendo o uso de contraceção 
de emergência muito baixo.

A contraceção de emergência é um método contra-
cetivo que pode contribuir para a redução das gravide-
zes não planeadas. Apesar da sua eficácia e segurança 
é subutilizada não só em Portugal como nos diversos 
países europeus. 

Uma das principais razões apontadas para a sua 
subutilização está relacionada com a falta de conheci-
mento ou falsos conceitos associados à contraceção 
de emergência. os vários estudos CAP (conhecimen-
tos, atitudes e práticas) utilizados na área da contra-
ceção de emergência para avaliação quer de profissio-
nais de saúde quer das utilizadoras têm demonstrado 
este facto. em Portugal os estudos são escassos. este 
ano e aproveitando a realização de uma ação de forma-
ção sobre o “Aconselhamento contracetivo em adoles-
centes” foi efetuado um estudo a 125 profissionais de 

COntraCeçãO de 
emergênCia: qual a sua 
impOrtânCia na saúde 
sexual e reprOdutiva?

saúde através de um questionário preenchido e reco-
lhido antes da formação. os resultados obtidos serão o 
tema de uma das comunicações livres da reunião.

A contraceção de emergência, num contexto do 
aconselhamento contracetivo é a última oportunidade 
para se evitar uma gravidez, um ato de responsabili-
dade após uma relação sexual não protegida ou após 
falha da contraceção regular. A contraceção de emer-
gência é segura e não tem contraindicações, não es-
quecendo que a eficácia é um pouco inferior à da con-
traceção regular. 

outro dos motivos da baixa utilização de contrace-
ção de emergência é a ausência de noção de risco de 
gravidez por parte da mulher/casal. É pois fundamen-
tal esclarecer e sensibilizar para a noção de risco de 
gravidez após qualquer relação sexual sem protecção 
e também da necessidade de iniciar ou continuar ou 
adaptar o método contracetivo regular após o uso de 
contraceção de emergência.

É importante falar de contraceção de emergência 
no âmbito do aconselhamento contracetivo da mulher/
casal sempre que se opte por um método reversível e 
dependente da mulher/casal.

M. Céu Almeida
Maternidade Bissaya Barreto
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE

“A contraceção de emergência é segura 
e não tem contraindicações, não 
esquecendo que a eficácia é um pouco 
inferior à da contraceção regular.”
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