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Resumo 
Introdução e Objetivos:  

Evitar uma gravidez indesejada é uma preocupação importante em saúde. A 

contracepção reveste-se assim de particular relevância e está intimamente 

relacionada com a interrupção da gravidez por opção da mulher (IGO). A 

identificação das falhas contraceptivas e a sua prevenção reduzem o risco de nova 

gravidez indesejada e respetivas consequências para a saúde física e psíquica da 

mulher e do casal. Este trabalho teve como objetivo a análise das práticas 

contraceptivas pré e pós-IGO nas utentes do Hospital Pedro Hispano, em 

Matosinhos, norte de Portugal.  

Métodos: Estudo retrospetivo onde foram revistas as primeiras consultas de IGO 

realizadas entre Janeiro de 2014 e Dezembro de 2016, inclusive. Os dados foram 

obtidos através da consulta do processo informático via S. Clínico®. 

Resultados: Do total de 726 primeiras consultas efectuadas, obteve-se uma amostra  

final de 635 casos, excluindo-se erros de codificação, duplicação, desistências, 

gravidez não evolutiva ou prazo legal ultrapassado. A idade média foi de 30 anos 

(14-50). 115 mulheres (18,1%) já tinham efetuado pelo menos uma IGO. A maioria 

(39,5%, n=251) mencionava o anticoncepcional oral (ACO) como método 

contraceptivo, 22,2% (n=141) o método de barreira e 33,7% (n=214) nenhum 

método contraceptivo. Após a IGO, cerca de 70% optou por métodos LARC: 38,8% 

por dispositivos intrauterinos (DIU’s) (31% Siu-Mirena®; 4,7% DIU de Cobre; 3,1% 

Siu-Jaydess®) e 30% pelo implante subcutâneo. A multiparidade constituiu um fator 

preditor de eleição de método LARC, comparativamente aos outros métodos 

(p<0,001). No que se refere aos métodos LARC, em média, a idade, nº Gesta e Para 

eram inferiores nas que optaram pelo implante subcutâneo (25 anos, 2G, 0P), 

comparativamente ao grupo de DIU’s (33 anos, 3G, 1P), com significado estatístico 

(p<0,001). 7,1% das mulheres faltaram à consulta de revisão pós-IGO e 

planeamento familiar, verificando-se nova gravidez em 5 delas.  

Conclusão: Muitas mulheres que optam por IGO não usam qualquer método 

contraceptivo ou utilizam métodos potencialmente mais falíveis como o preservativo 

ou o ACO. Tal como recomendável, após a IGO, verificou-se um incremento na 

utilização de métodos de longa duração (LARC’s) e mais independentes da 

utilizadora. Estes aspetos são consistentes com a importância do aconselhamento 

contraceptivo de uma forma global e nomeadamente pela utilização de métodos de 

longa duração mais independentes da utilizadora, na eficácia anticoncepcional desta 

população particular. 
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Introdução 
 

Uma grande parte da vida da mulher corresponde à chamada idade reprodutiva, 

limitada pela puberdade e a menopausa, e que cobre de uma forma global as idades 

entre os 15 e os 49 anos. (1) Isto significa que durante a maior parte do tempo as 

mulheres são sexualmente ativas, mas não querem engravidar. (2) Em 2012 das 

cerca de 213 milhões de gravidezes em todo o mundo, 40% (53/1000 mulheres 15-

44 anos) eram não desejadas. (3) O senso comum e o conhecimento fundamental 

dos determinantes biológicos da reprodução humana indicam que a contracepção e 

o aborto induzido/interrupção da gravidez por opção, representam meios alternativas 

de atingir o mesmo nível total de fertilidade numa população. Se a fertilidade e os 

seus outros determinantes (como por exemplo exposição sexual, amamentação, 

infertilidade patológica) permanecem constantes, o aumento do uso contraceptivo ou 

da sua eficácia deve originar um declínio no número de IGO, e vice-versa. (4) De 

acordo com os dados mundiais, atualmente a taxa de fertilidade global caiu para os 

2.5 filhos por mulher (previsões 2015-2020). A taxa anual global de aborto é 

estimada em 35 abortos por 1.000 (em 2010-2014),  e cerca de 63,4% das mulheres 

(15-49 anos) fazem algum tipo de método contraceptivo em todo o mundo. (5-7) De 

acordo com dados da Eurostat - gabinete de estatística da Comissão Europeia, em 

2015, cada mulher portuguesa em idade fértil tinha em média 1,31 filhos, 

correspondendo à taxa de fertilidade mais baixa entre todos os países da União 

Europeia, cuja média é 1,58 filhos por mulher. (8)  

Em Portugal, e de acordo com a legislação em vigor, as consultas de planeamento 

familiar e os métodos contraceptivos são gratuitos para os utilizadores dos serviços 

públicos de saúde. Em 2015, um estudo sobre avaliação das práticas contraceptivas 

em Portugal, levado a cabo pela Sociedade Portuguesa de Ginecologia (SPG) e 

pela Sociedade Portuguesa da Contracepção (SPDC), revelou que 94% das 

mulheres sexualmente ativas usam um método contraceptivo, sendo a pílula o 

método contraceptivo mais utilizado pelas mulheres portuguesas - em 58,1% casos. 

Comparativamente ao estudo semelhante realizado de 2005, verificou-se um 

decréscimo do uso da pílula (70,4%), bem como uma maior opção por métodos 

contraceptivos menos dependentes da utilizadora, tais como o DIU/SIU (11,7 vs. 

7,1%) ou o implante subcutâneo (5,4% vs. 1,1%). (9)  

Por seu lado, o aborto ou a interrupção da gravidez por opção da mulher (IGO), foi 

legalizado em Portugal em 2007 após um referendo nacional. A nova lei permite o 

aborto por vontade da mulher até às 10 semanas de gravidez, e Portugal juntou-se 
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desta forma à maioria dos países europeus onde tal já era permitido. Em 

comparação com outros países europeus, Portugal tem um dos menores limites de 

idade gestacional para interrupção da gravidez (10 semanas) e o número total de 

IGOs é também inferior á média europeia (210,6 vs. 271,3 abortos/1000 nados 

vivos). Adicionalmente, de acordo com os registos nacionais, 95,7% das mulheres 

escolhem um método contraceptivo após um aborto induzido. (10-14) Sabe-se, 

contudo, que as mulheres que optam por uma IGO estão em alto risco de abandono 

do método anticoncepcional e nova gravidez indesejada. (15) O aconselhamento 

contraceptivo e a fornecimento de métodos anticoncepcionais devem ser parte 

integrante de qualquer tipo de cuidados de aborto ou pós-aborto para ajudar as 

mulheres a evitarem uma nova gravidez indesejada e o risco, em alguns casos, de 

um aborto inseguro. Evidências recentes demonstraram que a contracepção pós-

aborto deve cumprir duas premissas para garantir a máxima eficácia na prevenção 

de uma nova gravidez não desejada e, possivelmente, um aborto repetido seguro ou 

inseguro. Primeiro, deve ser fornecida antes que a mulher abandone a unidade 

hospitalar onde efetuou a IGO e, segundo, deve ser dada preferência aos métodos 

contraceptivos reversíveis de longa duração (LARC’s). (16) A fertilidade é 

restabelecida rapidamente após um aborto, possivelmente tão precocemente como 

até 8 dias após um aborto médico e 10 dias após o cirúrgico. (17) Se uma mulher 

deseja atrasar ou prevenir uma gravidez subsequente, deve começar a 

contracepção imediatamente após episódio de IGO. Além disso, a incidência de 

gravidez não intencional depende do método anticoncepcional selecionado, com 

cerca de 0,05-0,8% das mulheres que engravidou durante o primeiro ano de uso de 

um método LARC comparativamente a 3-32% das mulheres com outros métodos 

reversíveis. Resultados do US Contraceptive CHOICE Project demonstram que o 

risco de falha contraceptiva entre as mulheres que usam contraceptivos orais, 

adesivo transdérmico ou anel vaginal é 20 vezes maior do que o risco entre as 

mulheres que usam LARC’s. (15,18,19) Deste modo, os LARC’s constituem a 

estratégia mais promissora para reduzir as taxas de gravidez indesejada, sendo 

apropriados para todas as idades reprodutivas, incluíndo mulheres nulíparas, 

seguros para inserção pós-parto ou pós-aborto, e com baixas taxas de falência 

(inferiores a 1%). (20)  

 

O objetivo deste estudo foi comparar o método contraceptivo utilizado pelas 

mulheres previamente e o iniciado após a interrupção da gravidez, utilizando-se uma 

amostra de utentes em ambiente urbano, da região norte de Portugal, onde a 

contracepção e o planeamento familiar, bem como os cuidados de aborto são 



	 6 

fornecidos gratuitamente. A hipótese é que após uma interrupção voluntária da 

gravidez as mulheres optem por métodos de maior duração e menos independentes 

da sua utilização, reduzindo os riscos de nova gravidez indesejada e respetivas 

consequências.  

 

 

Métodos 
 

Foi efetuado um estudo retrospetivo onde foram analisadas as primeiras consultas 

de IGO realizadas entre Janeiro de 2014 e Dezembro de 2016. Os dados foram 

obtidos através da consulta do processo informático via S. Clínico®. 

Foram colhidos dados como idade, número de Gesta e Para, número de IGO 

anteriores, método contraceptivo efetuado aquando da IGO e o escolhido após a 

mesma. Para efeitos de análise dos dados, os métodos contraceptivos foram 

agrupados da seguinte forma: a) nenhum método eficaz – quando não era nomeado 

qualquer método hormonal/barreira e/ou era referido método natural ou coito 

interrompido; b) ACO: anticoncepcional oral, incluindo contracepção estro-

progestativa combinada e progestativa isolada; c) Barreira: preservativo masculino 

(nenhum caso de uso do preservativo feminino); d) Anel Vaginal (AV): anel vaginal 

com estro-progestativo (Nuvaring®/Circlet®); e) Adesivo transdérmico: estro-

progestativo (EVRA®/Lisvy®); f) DIU/Siu’s: DIU de cobre; Siu-LNG 13,5mg 

(Jaydess®); Siu-LNG 52mg (Mirena®); g) Implante subcutâneo etonorgestrel 

(Implanon NXT®); h) Cirúrgico: laqueação tubária bilateral (nenhum caso de 

vasectomia).  

Na análise estatística dos dados, para as variáveis categóricas utilizou-se o teste 

Qui-Quadrado e para variáveis contínuas o teste T-student para variáveis 

independentes e o teste de variância ANOVA. Em algumas análises, a variável IGO 

foi categorizada em nenhuma/0 (sem história de IGO anterior) ou pelo menos 1 

(incluíndo casos de 1, 2 ou 3 IGO anteriores); e os métodos contraceptivos 

categorizados em LARC, incluíndo DIU/SIU e Implante SC e Não-LARC, onde se 

incluíram os restantes métodos reversíveis.  

O nível de significância estabelecido para todas as análises foi de 0.05. 

Os dados foram analisados com recurso ao software estatístico PASW statistics, 

versão 20 (SPSS). 

Resumidamente, no Hospital Pedro Hispano, as consultas de Interrupção da 

Gravidez por Opção da mulher, de frequência tri-semanal, são efetuadas por dois 
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especialistas de Ginecologia e Obstetrícia e compreende 3 etapas essenciais 

(semelhantes em todo o país). A primeira/consulta prévia, consiste na confirmação 

da idade gestacional, no esclarecimento dos procedimentos possíveis no decorrer 

do processo bem como na identificação do motivo da gravidez indesejada e 

definição de uma estratégia contraceptiva posterior, potencialmente mais robusta. 

Segue-se um período de reflexão mínimo de 3 dias, durante o qual a mulher pode 

solicitar apoio psicológico e/ou apoio social. A segunda etapa consiste na execução 

propriamente dita, ou seja, na concretização da interrupção da gravidez, 

medicamentosa ou cirúrgica. A terceira fase é uma consulta de revisão pós-aborto, 

na qual se confirma o sucesso/insucesso e frequentemente a iniciação do método 

contraceptivo escolhido. Esta última etapa pode ser protelada para uma quarta fase 

– consulta de planeamento familiar – se ocorrem intercorrências ou falta da utente à 

consulta de revisão pós-aborto. As doentes são referenciadas a esta consulta pelos 

respetivos médicos assistentes/de família, pelo serviço de urgência ou por iniciativa 

própria, contactando diretamente o hospital para marcação. 

 
 

Resultados 
 
Foi contabilizado um total de 726 primeiras 

consultas de IGO, efectuadas entre o período 

de Janeiro de 2014 e Dezembro de 2016, 

inclusive. Deste número, obteve-se uma 

amostra final de 635 casos, excluíndo erros de 

codificação ou duplicação (n=9), desistências 

após o período de reflexão (n=37), gravidez 

não evolutiva (n=17) ou prazo legal 

ultrapassado, ≥10 semanas (n=28). A idade 

média da população da amostra foi de 30 anos 

(14-50). A idade gestacional média aquando da 

interrupção foi 7 semanas (4-9). Em média as 

mulheres analisadas tinham tido um parto (0-9 

Para) e duas gravidezes (1-10 Gesta) anteriormente (Tabela 1.). Do número total de 

IGO, 97,6% (n=620) foram interrupções medicamentosas e 2,4% cirúrgicas. Em 

81,3% dos casos era a primeira IGO e 18,1% (n=115) já tinham efetuado pelo 

menos uma IGO (15,7% (n=99) tinha efetuado uma IGO; 2% (n=13), duas IGO e 

 Média 

Idade (anos) 30 (14-50) 

Idade Gestacional 
(semanas) 

7 (4-9) 

Gesta 2 (1-10) 

Para 1 (0-9) 

1ª IGO 520 (81,3%) 

IGO anterior 

1 
2 

≥3 

115 (18,1%) 

99 (15,7%) 

13 (2%) 

3 (0.5%) 

IGO medicamentosa 620 (97,6%) 

IGO cirúrgica 15 (2,4%) 

Tabela 1: Características da amostra 
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0.5% (n=3) tinha efetuado três ou mais IGO’s anteriormente). Os métodos de 

planeamento familiar apontados como estando a ser utilizados aquando da 

interrupção – e que falharam – foram o ACO, em 39,5% (n=251) dos casos; Barreira 

em 22,2% (n=141) dos casos; 2,4% (n=15) referiam o AV; 1,3% (n=8) o DIU-cobre; o 

adesivo transdérmico em 0.5% (n=3) dos casos e combinação de ACO+Barreira em 

0.5% (n=3) dos casos; 33,7% (n=214) não faziam qualquer método 

eficaz/recomendável (Tabela 2.). Os 8 casos de falência do DIU-cobre relacionaram-

se com mau-posicionamento/expulsão dos mesmos.  

Após a IGO, os métodos escolhidos pelas pacientes foram (Tabela 2.):  

• 38,8% dispositivos intra-uterinos - 31% (n=197) Siu-LNG 52mg; 4,7% (n=30) 

DIU-Cu; 3,1% (n=20) Siu-LNG 13,5mg);  

• 29,9% (n=190) Implante SC etonogestrel;  

• 17% (n=108) ACO; 

• 2,4% (n=15) AV; 

• 1,9% (n=12) optaram por não efetuar/manter qualquer método;  

• 1,4% (n=9) optaram por método cirúrgico;  

• 0.8% (n=5) optaram por contracepção transdérmica;  

• 0,3% (n=2) optaram por método barreira isoladamente;  

•  0,3% optaram pela combinação ACO+barreira.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antes IGO 

N (%) e idade 

média (anos) 

Após IGO 
N (%) e idade média 

(anos) 

Nenhum 214 (33,7%) 29 12 (1,9%) 34 

Barreira 114 (22,2%) 30 2 (0,3%) 33 

ACO 251 (39.5%) 30 108 (17%) 30 

ACO+barreira 3 (0,5%) 24 2 (0.3%) 27 

AV 15 (2,4%) 33 15 (2,4%) 32 

Adesivo transdérmico 3 (0,5%) 31 5 (0.8%) 26 

DIU/Siu’s 

Cobre 

LNG 13,5mg 

LNG 52mg 

8 (1,3%) 

8 (1,3%) 

0 

0 

 

37 

 

247 (38,8%) 

30 (4,7%) 

20 (3,1%) 

197 (31%) 

33 

32 

28 

33 

Implante Subcutâneo 0  190 (29,9%) 25 

Total LARC 0  437 (68,8%) 30 

Cirúrgico 0  9 (1,4%) 35 

Mudança Método    520 (93,2%) 

Falta  45 (7,1%) 28 

Tabela 2: Métodos contraceptivos utilizados antes e após a IGO e respetivas 
idades médias 
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Pode-se apurar que cerca de 70% (n=437) das mulheres optaram por um método 

LARC. A escolha do método contraceptivo pós-IGO associou-se ao nº de Gesta e 

Para: quanto maior a paridade, maior a seleção de métodos LARC (p<0,001). Por 

outro lado, ter antecedentes de pelo menos uma IGO (versus não ter nenhuma), não 

se associa a escolha de método diferente pós-IGO (p=0,603). A idade também não 

se correlacionou com o método escolhido pós-IGO (p=0,197) (Tabela 3.).  

 

No que se refere à análise dos diferentes métodos LARC escolhidos, verifica-se que 

a idade média, nº Gesta e Para eram inferiores nas que optaram pelo implante 

subcutâneo (25 anos, 2G, 0P), comparativamente ao grupo que optou por DIU’s (33 

anos, 3G, 1P), com significado estatístico (p<0,001). Por outro lado, a história 

pessoal de pelo menos uma IGO anterior não se relacionou com a seleção do 

método LARC (DIU vs. Implante SC, p=0,275) (Tabela 4).  

 

Cerca de 93,2% das mulheres mudaram de método após a ocorrência de uma IGO. 

Das 43 que mantiveram o mesmo método (e que falhou) apesar do aconselhamento, 

32 mantiveram o ACO,  três o AV, uma o adesivo transdérmico, outra o preservativo 

masculino, e seis mantiveram-se sem método contraceptivo por opção.  

 

Analisando o grupo de mulheres que efetuava ACO como método contraceptivo - o 

mais comum -  aquando da ocorrência de gravidez indesejada, verificamos que do 

total de 254 mulheres, com idade média 29 anos (14-43), o motivo apontado como 

Pós-IGO 
LARC (n=437) Não-LARC (n=153)  

Impante SC DIU’s Nenhum Barreira ACO/AV/SC Valor p 

Idade média (anos) 25 33 34 33 30 p=0,197 

Gesta (média) 2 3 2 5 2 p<0,001 

Para (média) 0 1 1 2 1 p<0,001 

IGO anterior (N)           77 3 0 19 p=0,603 

Tabela 3: Relação entre as variáveis Idade, Gesta, Para e IGO com a escolha do método pós-IGO: verifica-se 
associação estatística entre o número de Gesta e a paridade com a escolha de métodos LARC pós-IGO. 

Pós-IGO 
Idade média 

(anos) 
valor p 

Gesta 
(média) 

Valor p 
Para 

(média) 
Valor p 

IGO’s 
(média)  

Valor p 

LARC (n=437) 
-Impante SC 

- DIU’s 

25 

33 
p<0.001 

2 

3 
p<0,001 

0 

1 
p<0,001 

0,17 

0,22 
p=0,275 

 

Tabela 4: Análise do grupo que optou por métodos LARC: o Implante SC é escolhido por mulheres mais 
jovens e nulíparas, comparativamente aos DIU's, com significado estatístico. 
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causa da falha foi registado em 127 (50%) casos. Em 93,7% (n=119) destes a causa 

apontada foi o esquecimento, uma referiu vómitos/diarreia, duas uma eventual 

interação medicamentosa e cinco toxicidade/intolerância. A idade não está 

estatisticamente associada ao fator esquecimento, comparativamente a outros 

motivos de falha do ACO (p=0,7), bem como a variável nº de Gesta (p=0,078) ou nº 

de Para (p=0,449) anteriores, ou seja, o esquecimento da toma de ACO não parece 

relacionar-se com a idade da mulher ou com a paridade. Por seu lado, verificou-se 

relação estatística entre a história pessoal e o número de IGO previamente 

efetuadas pela mulher e o fator esquecimento da toma de ACO (p<0,001) - quem 

referiu esquecimentos da toma de ACO tem uma média de 0,23 IGO anteriores vs. 0 

para outros motivos de falência). 

 

Cerca de 7,1% (n=45), com idade média de 28 anos, faltaram às consultas de 

revisão pós-IGO e planeamento familiar subsequentes, verificando-se nova gravidez 

em 5 delas. Destas, 1/3 tinha antecedentes de pelo menos 1 IGO (14/45), 13/45 não 

referiam uso de método contraceptivo e 13/45 das que apontavam o ACO (21/45) 

referiam esquecimentos.  

 

 

Discussão 
 

De acordo com os resultados deste estudo, 93% das mulheres mudaram de método 

contraceptivo, verificando-se uma maior frequência de uso de LARC’s após um 

episódio de IGO (68,8% vs. 1,3%). Estes resultados estão de acordo com a literatura 

e as recomendações para a redução do número de gravidezes indesejadas e 

respetivas consequências. (15-20) 

Previamente à ocorrência de uma gravidez indesejada e consequente IGO, as 

mulheres da amostra referiam utilizar métodos mais falíveis e dependentes da 

utilizadora, como o ACO ou o método de barreira/preservativo (57,4%). Verificamos 

também a existência de um considerável número de mulheres sem uso de método 

contraceptivo ou uso de um método não recomendado (33,7%), fração superior à 

média nacional, onde se estima que o uso de contracepção em mulheres 

sexualmente ativas ronda os 94%. (9) A explicação deste facto pode prender-se com 

alguns erros de utilização dos métodos, apontados pelos casos da amostra, como 

por exemplo a suspensão temporária do método (nomeadamente ACO), para 

“descanso” e/ou por ausência de hemorragia de privação, por estarem a aguardar 
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colocação de um DIU ou de um implante subcutâneo, por terem terminado um 

relacionamento, ficando assim em risco de uma gravidez indesejada. 

Em Portugal, apesar das consultas de planeamento familiar e métodos 

contraceptivos serem gratuitos, continua a ocorrer um número significativo de 

gravidezes não planeadas. Isto poderá estar relacionado com a falta de informação 

sobre contracepção, com a baixa frequência de consultas de planeamento familiar 

ou de consultas de ginecologia ou ainda com o uso incorreto dos métodos 

contraceptivos escolhidos. De acordo com um inquérito nacional sobre este tema, 

cerca de 40% das mulheres não tinham tido uma consulta de 

ginecologia/planeamento familiar no ano anterior à participação no inquérito. 

Contudo, o facto de a frequência das consultas ter ficado aquém do esperado, a 

quase totalidade das mulheres sexualmente ativas estava a utilizar um método 

contraceptivo (94,1%) (9).  

No presente estudo podemos verificar também que o esquecimento da toma do 

ACO é a principal causa apontada para motivo da falha deste método (em 93,7% 

daquelas que citaram uma possível causa). Têm sido realizados estudos sobre o 

comportamento das usuárias na tentativa de compreender os motivos de abandono 

e/ou não uso dos métodos anticoncepcionais. Vários fatores foram identificados, 

estando relacionados com  a educação, a acessibilidade e a aceitabilidade. (2,19) 

No estudo de Bianchi-Demicheli F, et al. (2) durante o período de tempo 

imediatamente anterior à IGO, mais da metade das mulheres usavam um método 

contraceptivo eficiente e consideravam a sua gravidez indesejada como uma falha 

contraceptiva. Outros estudos apoiaram esta conclusão demonstrando que a maioria 

das mulheres que optaram por uma IGO usava um método contraceptivo e, apesar 

disso, engravidou. Estes resultados apontam que a maioria das IGO são devidas a 

falha contraceptiva, mas não podem ser explicadas inteiramente por este fator 

isolado. (2) Num estudo com 1000 mulheres, Sparrow (21) observou que as 

principais razões para a prática da relação sexual desprotegida eram a dissimulação 

com os métodos anticoncepcionais utilizados e um "comportamento de risco". Para 

entender esses aspectos comportamentais, Pasini sugeriu, como citado por Bianchi-

Demicheli (2), que o uso da contracepção poderia representar um obstáculo para a 

sexualidade de um casal ou um desejo não confinado de uma gravidez. No entanto, 

IGO após a falha contraceptiva não parece ser simplesmente um problema de falha 

devido ao usuário ou método. Fatores psicológicos também podem desempenhar 

um papel, como a ambivalência em relação à gravidez, que pode explicar o 

comportamento contraceptivo “irracional” e errático. (2) 
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Quase todas as mulheres mudaram de método contraceptivo após o episódio de 

IGO (93,2%) e a maioria optou, como recomendável, por um método LARC (68,8%). 

Após um aborto a fertilidade pode ser retomada tão precocemente quanto 8 dias 

após um aborto medicamentoso (17) e, de acordo com os critérios de elegibilidade 

da OMS (22)  todos os métodos contraceptivos são classe 1 no pós-aborto imediato, 

podendo ser iniciados imediatamente após o mesmo. Stanek et al. (19) 

demonstraram que apenas 32% das pacientes retornaram para inserção tardia (>6 

semanas) de DIU pós-IGO, reforçando a importância da precocidade da sua 

aplicação.  

Neste trabalho, foram identificados fatores preditores da seleção de um método 

LARC, como a multiparidade e o número de gravidezes prévio. Este dado foi 

também descrito no estudo de Keene, M. et al., onde ter filhos vivos foi o preditor 

mais forte da seleção de métodos contraceptivos de maior eficácia. Também no 

mesmo estudo, tal como no presente trabalho, o número de IGO anteriores não se 

relacionou com a seleção do método contraceptivo após IGO, podendo concluir-se 

que as escolhas contraceptivas das mulheres podem ser mais influenciadas pelo 

número de filhos vivos do que na história prévia do aborto (19). 

Também se verificou que dentro do grupo que elegeu métodos LARC, aquelas que 

optaram por implante subcutâneo são mais jovens e mais frequentemente nulíparas, 

comparativamente às que optaram por DIU’s. Estes dados podem ser justificados 

por várias razões: uma delas prende-se com a disponibilidade relativamente recente 

de fornecimento hospitalar (gratuito para as utentes do hospital onde decorreu o 

estudo) do Siu-Jaydess® - dispositivo de dimensões reduzidas especialmente 

indicado para nulíparas; outras razões possíveis podem ser atribuídas ao receio e 

preconceitos errados da população de jovens nulíparas em relação aos dispositivos 

intra-uterinos (dor, perfuração uterina, infertilidade, doença inflamatória pélvica, 

gravidez ectópica, etc.), apesar de todos os esclarecimentos. Por seu lado, o 

implante subcutâneo é um excelente método para ser inserido pós-aborto, pelo seu 

curto período de inserção, requisitos de pessoal limitados, fácil inserção no gabinete 

de consulta, e pela possibilidade de colocação independentemente do status de 

conteúdo intra-uterino, no caso de retenção de fragmentos ou abortamento 

incompleto, permitindo uma contracepção eficaz e imediata. Além disso, a evidência 

mostra que a continuação do implante após a inserção pós-IGO é alta e pode 

diminuir a taxa de nova gravidez indesejada.(19)  

Nesta amostra, e tal como o descrito em outros estudos (2,23), a maioria das 

mulheres escolheu um método hormonal, raramente em associação com o uso do 

preservativo ou método de barreira. Enquanto algumas mulheres referem relações 
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estáveis ou serem casadas, muitas estavam em relacionamentos recentes ou 

instáveis aquando da IGO. Deste modo, o aconselhamento deve enfatizar não só a 

proteção contra uma gravidez indesejada, mas também na proteção contra doenças 

sexualmente transmissíveis, que muitas vezes é percebida como uma questão 

secundária após uma IGO. (2, 23)  

Como todos os trabalhos, este também apresenta algumas limitações, começando 

pelo desenho retrospectivo. Além disso, não foram analisadas variáveis 

demográficas como a escolaridade ou estado civil, nem variáveis psicoafectivas, 

sendo estes por vezes apontados como fatores relacionados com a gravidez 

incidental e a interrupção voluntária da gravidez. De acordo com a literatura, parece 

que o uso de métodos contraceptivos adequados pós-IGO não se correlaciona com 

o nível educacional nem o status socioeconómico. (2,19) As mulheres que não 

utilizam métodos anticoncepcionais adequados são frequentemente caracterizadas 

por uma relação estável, de boa qualidade e com uma vida sexual satisfatória.	(2) 

Também não foram analisadas as taxas de continuidade do método escolhido, 

nomeadamente dos LARC’s, sabendo que não é desprezível a taxa de 

abandono/descontinuação por diversos motivos, o que poderá interferir com a sua 

efetividade real.  

Este trabalho permitiu também identificar algumas questões a refletir e 

eventualmente melhorar, tais como: a taxa relativamente elevada de não utilização 

de métodos contraceptivos recomendados (33,7%), a baixa utilização de 

contracepção dupla (associação do preservativo, como supra-referido); o 

esclarecimento e eventual maior implementação de DIU’s em nulíparas; a discussão 

e elaboração de estratégias no sentido de reduzir esquecimentos ACO e/ou alterar o 

mesmo método para outro mais independente da utilizadora. 
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Conclusão 
 
Em suma, neste estudo podemos apurar que cerca de 76% das mulheres efetua um 

método contraceptivo considerado eficaz e, tal como na população geral, nesta 

amostra o ACO constitui o método contraceptivo preferido, sendo o esquecimento 

uma importante lacuna da sua utilização. Na maioria dos casos foi um primeiro 

episódio de IGO, e o número de IGO previamente realizadas está estatisticamente 

relacionado com o fator esquecimento da toma de ACO. Após uma IGO, a maioria 

das mulheres mudou de método e optou por métodos LARC, de acordo com as 

recomendações. Estes aspetos são consistentes com a importância do 

aconselhamento contraceptivo, nomeadamente pela utilização de métodos de longa 

duração, mais utilizadora-independentes, não só no sucesso anticoncepcional, mas 

também na promoção de uma vida sexual plena e saudável nestas casais em idade 

fértil. Além disso, a vivência de uma IGO pode acarretar consequências nefastas no 

percurso pessoal e social da mulher, reforçando a importância da sua prevenção, 

que assenta na garantia de uma contracepção de qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



	 15 

Referências 
 

(1) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. 

The World's Women 2015: Trends and Statistics. New York; Disponível em 

https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/worldswomen2015_report.pdf 

(acedido em Abril 2017)  

(2) Bianchi-Demicheli F, Perrin E, Bianchi PG, Dumont P, Lüdicke F, Campana A., 

Contraceptive practice before and after termination of pregnancy: a prospective 

study. Contraception. 2003 Feb;67(2):107-13. 

(3) Sedgh G, Singh S, Hussain R. Intended and unintended pregnancies Worldwide 

in 2012 and recent trends. Stud Fam Plann. 2014). 45(3): 301–14.  

(4) Marston, C., Cleland, J.,	Relationships Between Contraception and Abortion: A 

Review of the Evidence. International Family Planning Perspectives, 2003, 29(1):6-

13 

(5) The World Bank. Contraceptive prevalence, any methods. Disponível em 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CONU.ZS (acedido em Maio 2017) 

(6) United Nations Population Fund. World Population Dashboard 

http://www.unfpa.org/world-population-dashboard  (acedido em Maio 2017) 

(7) Guttmacher Institute. FACT SHEET - Induced Abortion Worldwide. Disponível em 

https://www.guttmacher.org/sites/default/files/factsheet/fb_iaw.pdf (acedido em Abril 

2017) 

(8) Eurostat. Fertility statistics. Disponível em http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Fertility_statistics (acedido em Junho 2017) 

(9) Águas, F., Bombas T., Silva, DP., Avaliação das práticas contraceptivas das 

mulheres em Portugal. Acta Obstet Ginecol Port. 2016  Set; 10(3):184-192.  

(10) World Health Organization. European Health for All family of databases. 

Disponível em  http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/databases/european-

health-for-all-family-of-databases-hfa-db (acedido em Março 2017) 

(11) Sociedade Portuguesa de Contracepção. Disponível em  

http://www.spdc.pt/index.php/documentacao (acedido em Março/2017) 

(12) Pordata, Base de Dados Portugal Contemporâneo. Serviços e Utilização 

http://www.pordata.pt (acedido em Abril 2017) 

(13) Intituto Nacional de Estatística. Disponível em  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE (acedido em Março 

2017) 



	 16 

(14) Direção Geral de Saúde. Programa Nacional de Saúde Reprodutiva. Disponível 

em 	http://www.saudereprodutiva.dgs.pt	(acedido em Março/2017) 

(15) Steinauer JE, Upadhyay UD, Sokoloff A, Harper CC, Diedrich JT, Drey EA. 

Choice of the levonorgestrel intrauterine device, etonogestrel implant or depot 

medroxyprogesterone acetate for contraception after aspiration abortion. 

Contraception. 2015 Dec;92(6):553-9. 

(16) Gemzell-Danielsson K, Kopp Kallner H, Faúndes A. FIGO Initiative: 

Contraception following abortion and the treatment of incomplete abortion. Int J 

Gynaecol Obstet. 2014 Jul;126 Suppl 1:S52-5.  

(17) Benson, J., Andersen, K., Brahmi, D., Healy, J., Mark, A., Ajode, A., Griffin, R., 

What contraception do women use after abortion? An analysis of 319,385 cases from 

eight countries. Global Public Health. Published online. 2016 May; Pages 1-16  

(18) Mazza D, Black K, Taft A, Lucke J, McGeechan K, Haas M, McKay H, Peipert 

JF. Increasing the uptake of long-acting reversible contraception in general practice: 

the Australian Contraceptive ChOice pRoject (ACCORd) cluster randomised 

controlled trial protocol. BMJ Open. 2016 Oct 7;6(10):e012491.  

(19) Keene M, Roston A, Keith L, Patel A.;  Effect of previous induced abortions on 

postabortion contraception selection. Contraception. 2015 May;91(5):398-402.  

(20) Rose SB, Garrett SM, Stanley J. Immediate postabortion initiation of 

levonorgestrel implants reduces the incidence of births and abortions at 2 years and 

beyond. Contraception. 2015 Jul;92(1):17-25.  

(21) Sparrow MJ. The use of behavioral methods of contraception in women seeking 

abortion. N Z Med J 1997;110:393–5. 

 (22) World Health Organization. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. 5th 

edition. Geneva; 2015. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK321151/ (acedido em Maio 2017) 

(23) Mittal, S. Contraception after medical abortion. Review. Contraception, 2006. 

74(1):56-60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 17 

 

Abreviaturas e Acrónimos 
 

 

ACO: Anticoncepcional Oral;  

AV: Anel Vaginal; IGO: Interrupção Da Gravidez Por Opção Da Mulher;  

Cu: Cobre 

DIU: Dispositivo Intra-Uterino;  

G: Gesta (Número De Gravidezes Anteriores) 

LARC: Long-Acting Reversible Contraception;  

LNG: Levonorgestrel;  

Nº: número 

OMS: Organização Mundial De Saúde 

P: Para (Paridade) 

SC: Subcutâneo;  

SIU: Sistema Intra-Uterino Hormonal 

Vs.: Versus 

 


