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196ª Reunião da Sociedade Portuguesa de Ginecologia

Menopausa ...Novos desafios na

Caros(as) Colegas

A Sociedade Portuguesa de Ginecologia e a secção de Menopausa, dá-lhe as boas 

vindas a esta reunião cujo tema é “Novos desafios na menopausa” o que nos leva 

a refletir sobre o percurso efetuado mas sobretudo o que ainda poderemos fazer 

melhor para promover a saúde e a qualidade de vida da mulher em menopausa. 

Temos sido surpreendidos por algumas publicações nem sempre cientificamente 

válidas que levantam dúvidas e alguma desconfiança pondo em causa a promoção 

da qualidade de vida da mulher nesta fase da vida. Vamos ter oportunidade de 

debater com os especialistas vários temas associados a alguma controvérsia e assim 

podermos tirar algumas conclusões que nos poderão ser úteis para a nossa prática 

clínica. 

A par de um programa apelativo temos um grupo de palestrantes que com certeza 

nos irá surpreender e poderá ainda ser um momento de agradável encontro de 

Colegas e Amigos.

Bem haja!

Presidente da SPG                      Presidente da Secção de Menopausa
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 Sexta-Feira | 02 de outubro de 2020

13:00h Abertura do secretariado | Opening of registration desk

14:15-14:30h Sessão de Abertura | Opening Session
 Fernanda Geraldes & Teresa Mascarenhas

14:30-15:30h SESSÃO 1 | SESSION 1
Nutrição, sexualidade e menopausa | Nutrition, sexuality and menopause
Moderadores | Chairpersons: Teresa Mascarenhas & Cláudio Rebelo

O ponto de vista do nutricionista | The nutritionist’s point of view (20´)

Conceição Calhau

A visão da Sexologia Clínica | The view of Clinical Sexology (20´)

Susana Samico

Discussão | Discussion (20´)

15:30-16:30h SIMPÓSIO | SYMPOSIUM 
 Nova abordagem no tratamento da atrofia vulvar e vaginal.  
 A importância do duplo mecanismo de ação! / New approach for the  
 treatment of vulvar vaginal atrophy. Why is so important the double  
 mechanism of action?

Palestrante / Speaker: Cláudio Rebelo

16:30-17:00h Coffee Break

17:00-18:30h SESSÃO 2 | SESSION 2
 Vitamina D – O que sabemos hoje? | Vitamin D – What do we know today?

Moderadores | Chairpersons: Fernanda Geraldes & Pedro Vieira Baptista 

O papel da vitamina D na menopausa | The role of vitamin D in menopause (20´)

Carolina Moreno

A Vitamina D e a mulher portuguesa – Interpretação dos resultados  
de estudo nacional | Vitamin D and the portuguese woman – Interpretation  
of national study results (20´)

Jaime Branco

Consensos da Sociedade Portuguesa de Reumatologia | Consensus of the 
Portuguese Society of Rheumatology (20´)

Graça Sequeira

Discussão | Discussion (25´)

18:30h Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Ginecologia
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 Sábado | 03 de outubro de 2020

07:30h Abertura do Secretariado

08:00-09:00h Comunicações livres | Free communications
Moderadores | Chairpersons: Eunice Capela & Cláudio Rebelo

09:00-10:30h SESSÃO 3 | SESSION 3
Hormonas e mama | Hormones and breast
Moderadores | Chairpersons: Luís Sá & Joana Belo

Nas mulheres portadoras de mutação e/ou história familiar de cancro da 
mama | In women with breast cancer mutation and/or family history (20´)

Inês Gante

Progestativo e mama – Estado da arte | Progestative and breast – State  
of the art (20´)

Anne Gompel

Alternativas terapêuticas na mulher com cancro da mama | Therapeutic 
alternatives in women with breast cancer (20´)

Joaquim Neves

Discussão | Discussion (30´)

10:30-11:00h CONFERÊNCIA | CONFERENCE
Menopausa e fertilidade – Uma contradição? | Menopause and fertility  
– A contradiction?
Presidente | President: Ana Teresa Almeida Santos
Palestrante | Speaker: Luís Vicente

11:00-11:30h Coffee Break

11:30-12:15h SESSÃO 4 | SESSION 4
Há lugar hoje para o uso de TH como prevenção de doença cardiovascular 
na mulher pós menopausa? | Is there a place today for the use of HT as a 
prevention of cardiovascular disease in postmenopausal women?
Moderadores | Chairpersons: Fernanda Águas & Mário Oliveira

Pró | Pro
Ana Fatela

Contra | Against 
André Monteiro
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12:15-13:15h SIMPÓSIO | SYMPOSIUM
Individualizar o tratamento da menopausa | Personalizing treatment for:
Menopause
Moderadora | Chairperson: Fernanda Geraldes

O que é Klimedix®? | What is Klimedix®?
Ana Casquilho

Update do estudo satisfação na utilização de um dispositivo de pulverização 
| Update on the satisfaction study on the use of a spray device
Fernanda Geraldes

Individualização do tratamento | Personalizing treatment
Cláudio Rebelo

Questões & respostas | Queries & replies

13:15-14:30h Almoço

14:30-15:00h CONFERÊNCIA | CONFERENCE
O exercício físico na peri e pós menopausa – Que papel na promoção 
da qualidade de vida | Peri and postmenopausal exercise – What role in 
promoting quality of life
Presidente | President: Ana Casquilho
Palestrante | Speaker: Ignatio Ara

15:00-16:30h SESSÃO 5 | SESSION 5
Menopausa e osso | Menopause and bone
Moderadores | Chairpersons: José Aníbal & Fátima Faustino

Osteoporose pós menopausa – Da prevenção ao tratamento | Postmenopausal 
osteoporosis – From prevention to treatment (20´)

Elsa Nunes

Duração da terapêutica e conceito de “drug holiday” | Duration of therapy 
and “drug holiday” concept (20´)

Vera Ramos

Saúde óssea na mulher com cancro da mama | Bone health in women with 
breast cancer (20´)

Olga Caramelo

Discussão | Discussion (30´)

16:30h Encerramento da Reunião | Meeting Closure
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 Resumos dos trabalhos

Comunicações Orais
CO 01
RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO 
NA MULHER COM MAIS DE 65 ANOS,  
UM NOVO DESAFIO?
N. Simões-Costa1; R. Silva1; J. Neves1,2; M. Mendes 
de Almeida3; C. Calhaz-Jorge1,2

1Departmento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina 
da Reprodução, Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Norte; 2Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa; 3Serviço de Anatomia Patológica, Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte

Introdução: A pesquisa do vírus do papiloma 
humano (HPV) tem assumido importância 
crescente nos programas de rastreio do colo 
do útero. Dados de vários estudos e de bases 
de dados populacionais demonstraram que a 
mortalidade por cancro do colo do útero tem 
vindo a aumentar em mulheres com idade 
avançada. Apesar de mais de 20% da popula-
ção feminina portuguesa ter mais de 65 anos, 
o programa de rastreio do cancro do colo do 
útero não inclui este grupo etário. Nesse senti-
do, impõe-se perguntar se estaremos a ignorar 
um importante subgrupo da população.
Objetivo: Avaliar a prevalência de HPV de alto 
risco (AR) num grupo de mulheres portugue-
sas com idade superior a 65 anos.
Material e métodos: Foram incluídas mulhe-
res entre os 66 e os 75 anos de idade que 
frequentaram a consulta de menopausa de 
um hospital terciário entre 2014 e 2018, sem 
rastreio prévio de HPV-AR. Foram registados, 
através da consulta de processos clínicos, da-

dos demográficos e fatores de risco para can-
cro do colo do útero. Foi colhida uma amostra 
citológica que foi avaliada através da classifi-
cação de Bethesda. A pesquisa de HPV-AR foi 
realizada através do teste de COBAS®.
Resultados e conclusões: Foi incluído um to-
tal de 259 mulheres, com idade mediana de 
71 anos (66-75), na sua maioria multíparas 
(69,2%). A idade mediana da menarca foi 13 
anos (8-18), a idade mediana da primeira rela-
ção sexual foi de 22 anos (15-34) e o número 
médio de parceiros sexuais foi de 1,2 (1-4). A 
maioria das mulheres não tinha histórico de 
hábitos tabágicos (89,2%) e nunca utilizou con-
traceção hormonal oral (57,1%). Foi identifica-
do um caso de infeção por HPV-18 e outro por 
HPV-16. Um total de 9 mulheres estavam infe-
tadas por outros tipos de HPV-AR e verificou-se 
um caso de infeção com HPV-16 simultanea-
mente com outros tipos de HPV-AR. Assim, no 
total registaram-se 12 mulheres infetadas por 
HPV-AR o que corresponde a 4,6% da amostra. 
A análise citológica revelou que a maioria das 
citologias foi NILM (98,8%, n = 256), das quais 
34,4% (n = 88) tinham alterações inflamató-
rias. Verificaram-se dois casos de ASC-US, 
em mulheres com infeção por outros tipos de 
HPV-AR e um caso de ASC-H, numa mulher 
com rastreio HPV-AR negativo. Estes resulta-
dos mostram uma prevalência de HPV-AR em 
concordância com resultados reportados nesta 
faixa etária por outros estudos, mas inferior à 
que se regista noutras faixas etárias.
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CO 02
LÍQUEN VULVAR – UM DESAFIO DIAGNÓSTICO
Andreia de Vasconcelos Gaspar1; Carlos Faria2; 
Joana Madeira2; Maria João Andrade2;  
Margarida Barros1; Fernanda Geraldes1;  
Fernanda Águas1

1Serviço de Ginecologia do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra; 2Serviço de Anatomia 
Patológica do CHUC

Introdução: O líquen plano é uma patologia 
dermatológica inflamatória com uma preva-
lência baixa, que acomete frequentemente a 
região vulvar. A sua etiologia é desconhecida 
e a sua apresentação clínica inespecífica, 
sendo, portanto, de extrema importância um 
correto diagnóstico diferencial.
Objetivo: Descrição de um caso clínico de lí-
quen plano vulvar na menopausa.
Caso clínico: Mulher de 54 anos referenciada 
à consulta de Ginecologia por ardor vulvar e 
dispareunia severa. Antecedentes pessoais 
irrelevantes e menopausa aos 52 anos. Ao 
exame objetivo apresentava atrofia vulvova-
ginal intensa, com anel estenótico no terço 
distal da vagina. Realizou ecografia transva-
ginal, que não revelou alterações, e estudo 
bacteriológico de exsudado vaginal, que foi 
negativo. Foi feito o diagnóstico de síndro-
me genito-urinária da menopausa, pelo que 
doente iniciou terapêutica hormonal sistémi-
ca e local. Não se obteve remissão dos sinto-
mas, havendo mesmo agravamento, impossi-
bilitando a atividade sexual e a realização do 
rastreio de cancro de colo do útero. Após revi-
são e discussão do caso clínico, foi colocada 
a hipótese diagnóstica de líquen plano, pelo 
que foi decidido efetuar biópsia vulvar e vagi-
nal seguida de lise de aderências da vagina, 
sob anestesia. Do procedimento resultou uma 
vagina ampla, permitindo a introdução do es-
péculo, com visualização fácil do colo do úte-
ro. Teve alta medicada com estriol, butirato de 
hidrocortisona e clindamicina vaginal e iniciou 

dilatação vaginal e colocação de molde. O es-
tudo histológico confirmou o diagnóstico de 
líquen plano. O seguimento está a ser efec-
tuado em consulta, com boa evolução, tendo 
já sido possível retomar a atividade sexual.
Conclusão: Este caso pretende demonstrar 
a dificuldade no diagnostico diferencial da 
patologia vulvar na menopausa, que muitas 
vezes tem uma apresentação clínica seme-
lhante. A suspeição clínica é fundamental, 
sempre que possível confirmada por biópsia, 
permitindo um tratamento dirigido e, assim, 
melhorar a qualidade de vida.

CO 03
PERSISTÊNCIA DO TRATAMENTO COM 
BISFOSFONATOS EM SOLUÇÃO ORAL EM 
MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA COM 
RISCO FRATURÁRIO
Cruz, L.1; Serrano, S.1; Tlemçani, I.1; Neves, J.1,2; 
Calhaz Jorge, C.1,2 
1Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina 
da Reprodução do Centro Hospitalar Universitário 
Lisboa Norte, unidade do hospital de Santa Maria; 
2Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

Introdução: Os bisfosfonatos (BF) constituem 
a terapêutica padrão na prevenção de fratu-
ras em mulheres em pós-menopausa com 
fragilidade óssea. Os resultados dos estudos 
demonstram baixa continuidade da medica-
ção com comprimidos sólidos no final de 12 
meses de tratamento (estima-se 50%), con-
dicionando uma terapêutica subótima, sendo 
os efeitos gastrointestinais uma das princi-
pais causas para a cessação do tratamento. 
Os BF em solução oral parecem associar-se a 
melhor tolerância gastrointestinal e, por isso, 
postula-se que a persistência seja superior. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a persistência 
do tratamento com os BF em solução oral.
Métodos: Estudo retroespetivo baseado na 
consulta de processos clínicos de mulheres 
em pós-menopausa com risco fraturário. Ava-
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liaram-se as características demográfias da 
amostra, a duração do tratamento com os BF 
em solução oral (2 formulação: um conprimi-
do solúvel e uma solução de ingestão direta) 
e os motivos da suspensão dos mesmos. A 
análise estatística foi efetuada com recurso 
ao SPSS, versão 25.0. Os resultados foram 
considerados estatisticamente significativos 
para valor de p < 0,05.
Resultados: Incluíram-se 84 mulheres com 
idade média no início do tratamento de 65 
anos (DP=9,2) e duração de pós-menopausa 
em média de 15 anos. A duração média da 
terapêutica com BF em solução oral foi de 24 
meses (DP=14,7). O número de mulheres sob 
tratamento ao final de 12 meses foi de 60/84 
(71,4%). Quando comparámos a duração do 
tratamento das duas formulações em solu-
ção, não existem diferenças estatisticamente 
significativas (p=0.259). O motivo de suspen-
são terapêutica mais evocado foi a dispepsia 
em 13 casos. A interrupção da medicação 
sem motivo aparente foi referida em 10 casos 
e 1 caso de reação atópica.
Conclusão: Nesta amostra, a continuidade 
do tratamento com BF em solução oral a 12 
meses foi superior à referida nas formulações 
com comprimidos sólidos. A persistência da 
medicação na fragilidade óssea em mulheres 
pós-menopáusicas é essencial para a efeti-
vidade do tratamento. Os nossos resultados 
sugerem que estas soluções orais parecem 
constituir uma alternativa melhor aceite nas 
mulheres que necessitam de prevenção de 
fraturas de fragilidade e como consequência 
global, mais eficiente.

CO 04
TRATAMENTO DO SÍNDROME 
GENITOURINÁRIO DA MENOPAUSA  
– O QUE HÁ DE NOVO?
Margarida S. Rocha; Vanessa Martins;  
Margarida Magalhães; Catarina Lomba; Isabel Ferreira
ACES Lisboa Norte

Introdução: Síndrome Genitourinário da Me-
nopausa (SGUM) é a designação utilizada 
para substituir e alargar a entidade conhe-
cida como "atrofia vaginal" que afecta mais 
de metade das mulheres em pós-menopau-
sa, com prejuízo da auto-estima e qualidade 
de vida. As sintomatologias vulvar e urinária 
passam a estar incluídas, já que sofrem todos 
estes tecidos o mesmo processo fisiopatoló-
gico decorrente da diminuição de estrogénios.
Objetivos: Contrariamente às gerações an-
teriores, as mulheres passam agora mais de 
1/3 da sua vida em pós-menopausa pelo que 
é altamente pertinente rever e sistematizar o 
estado da arte no que toca ao tratamento do 
SGUM.
Material e métodos: Foi realizada uma revi-
são da literatura nas bases de dados PubMed 
e Cochrane Library. Foram seleccionadas 
publicações mais recentes que 2015, sem 
restrições linguísticas. Foram ainda incluídas 
outras, nacionais e internacionais, considera-
das com interesse.
Resultados e conclusões: Uma intervenção 
terapêutica importante em todos os casos 
será a manutenção da actividade do pavi-
mento pélvico e vaginal, à qual poderemos 
associar terapêutica farmacológica (hormonal 
ou não hormonal). Na ausência de sintomato-
logia vasomotora, o tratamento será tópico e 
dirigido. O uso de lubrificantes não hormonais 
durante a actividade sexual e/ou o uso regular 
de cremes hidratantes vaginais não revertem 
as alterações atróficas mas mantêm a secre-
ção vaginal e melhoram a actividade sexual. 
A estimulação com estrogénios tópicos vai re-



Novos desafios na MENOPAUSA   9

verter muito do processo fisiopatológico, com 
melhoria da sintomatologia urinária. O suposi-
tório intravaginal de prasterona está aprovado 
para o tratamento da dispareunia moderada a 
grave. O ospemifeno oral, associado a sinto-
mas vasomotores secundários, não está dis-
ponível em Portugal. A microablação a laser 
CO2 vulvar e vaginal, disponível no nosso país 
desde 2015, afigura-se como uma alternativa 
eficaz em mulheres que não possam ou não 
queiram recorrer a terapêuticas hormonais.

CO 05
CONTRACEPÇÃO NA PERIMENOPAUSA: UMA 
ABORDAGEM PRÁTICA
Margarida S. Rocha; Margarida Magalhães;  
Vanessa Martins; Isabel Ferreira
ACES Lisboa Norte

Introdução: A perimenopausa, com início por 
volta dos 45 anos e que se prolonga até um 
ano após a última menstruação, compreende 
mudanças biológicas e psicossociais impor-
tantes. A prescrição de contracepção nesta 
fase tem em conta diversas particularidades, 
com especial enfoque nas comorbilidades e 
no aumento do risco cardiovascular inerente. 
A fertilidade destas mulheres não é despre-
zível e a sua gravidez é muitas vezes pato-
lógica, pelo que não podemos negligenciar a 
anticoncepção neste período.
Objetivos: O método contraceptivo é uma es-
colha da mulher. Realizou-se uma revisão da 
literatura científica com enfoque nos métodos 
contraceptivos, nos seus benefícios e riscos 
adaptados à mulher nesta fase de mudança. 
Com base na mesma, procurou-se estabele-
cer um algoritmo de fácil compreensão para 
que doentes e profissionais de saúde façam 
uma escolha fundamentada e adequada do 
método e da decisão de quando o parar.
Material e métodos: Foi realizada uma revi-
são da literatura nas bases de dados PubMed 
e Cochrane Library. Foram seleccionadas 

publicações mais recentes que 2015, sem 
restrições linguísticas, incluindo apenas es-
tudos realizados em humanos. Foram ainda 
consideradas as recomendações nacionais 
(Sociedade Portuguesa de Ginecologia) e in-
ternacionais (Royal College of Obstetricians 
and Gynaecologists, American College of 
Obstetricians and Gynecologists, European 
Society of Human Reproduction and Embrio-
logy, Organização Mundial de Saúde). 
Resultados e conclusões: A idade não con-
traindica, per se, nenhum método contracep-
tivo. Os contraceptivos de longa duração e os 
progestativos de baixa dosagem são muito 
seguros e eficazes, pelo que devem ser apre-
sentados como primeira linha às utentes. O 
DIU de levonorgestrel pode ser particularmen-
te útil em mulheres com hemorragias abun-
dantes. Nas que não apresentam esta condi-
ção, o DIU de cobre é uma alternativa segura, 
no que toca ao risco cardiovascular e oncoló-
gico, não hormonal e de baixo custo. Mulhe-
res sob contracepção hormonal combinada, 
com maior risco de eventos trombóticos, têm 
indicação para a suspensão da mesma após 
os 50 anos. O papel do doseamento hormo-
nal na suspensão da contraceção hormonal é 
controverso. As utilizadoras de métodos con-
traceptivos não hormonais poderão suspen-
dê-los após 1 ano de amerrorreia (depois dos 
50 anos).
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Posters
P 01
SATISFAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE UM 
DISPOSITIVO DE PULVERIZAÇÃO DE 
ESTRADIOL NO TRATAMENTO SINTOMÁTICO 
DA MENOPAUSA
Fernanda Águas; Luísa Pargana; Fátima Faustino; 
Augusta Matos; Teresa Filipe; Daniel Pereira da Silva
Serviço de Ginecologia, Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, Coimbra

Introdução: A terapêutica hormonal da meno-
pausa é o tratamento de referência para os 
sintomas moderados a severos associados à 
menopausa. As formulações transdérmicas, 
como soluções para pulverização, proporcio-
nam algumas vantagens face à administração 
oral de estrogénio.
Objetivo: O presente estudo teve por objetivo 
avaliar a satisfação na utilização de um dis-
positivo de pulverização contendo 1,53 mg de 
estradiol (Lenzetto®) no tratamento dos sinto-
mas associados à menopausa em mulheres 
em Portugal, na baseline e 3 e 6 meses após 
a aplicação. Os resultados apresentados são 
resultados preliminares do estudo na baseline 
e aos 3 meses. 
Material e métodos: Estudo prospetivo, mul-
ticêntrico e observacional. Os principais resul-
tados consistiram na autoavaliação da intensi-
dade dos sintomas associados à menopausa, 
do nível de satisfação e da facilidade de utili-
zação e as taxas de continuação da utilização 
de Lenzetto®. Foram elegíveis participantes 
entre os 45 e os 65 anos na menopausa e com 
sintomas de deficiência de estrogénio indica-
das para o tratamento com Lenzetto®. Foram 
excluídas mulheres com contraindicações aos 
estrogénios. Foram incluídas 221 participan-
tes no estudo. Até esta fase, 84 participantes 
responderam ao questionário. Para a análise 
estatística, foi utilizado o teste de Wilcoxon 
(Signed Rank), com um nível de significância 

estatística definido a priori de 0,05.
Resultados: A idade média das participantes 
é 52 anos (±5), sendo que 32% das mulheres 
foram submetidas a menopausa cirúrgica. O 
tratamento com Lenzetto® demonstrou uma 
redução estatisticamente significativa na in-
tensidade dos sintomas da menopausa após 
3 meses, nomeadamente calor e afrontamen-
tos, secura vaginal, relações sexuais des-
confortáveis e problemas do sono (p<0,05). 
As autoavaliações do nível de satisfação de-
monstraram que 77% das mulheres estavam 
satisfeitas ou muito satisfeitas com Lenzetto® 
e que 96% das mulheres consideravam que 
a aplicação do dispositivo de pulverização 
transdérmica era fácil ou muito fácil. Oitenta 
por cento das mulheres que responderam ao 
questionário manifestaram intenção de conti-
nuar a utilizar Lenzetto®. 
Conclusões: Os resultados melhoraram após 3 
meses de aplicação de Lenzetto®, sendo que 
mais de ¾ das participantes afirmaram estar 
satisfeitas com o tratamento, o que confirma 
que Lenzetto® é uma opção válida para o trata-
mento de sintomas associados à menopausa.

P 02 
PERCEÇÃO DA POPULAÇÃO FEMININA 
SOBRE O AUTOEXAME DA MAMA 
Soraia Filipa Martins Pinheiro1;  
José Alberto Fonseca Moutinho2

1Faculdade Ciências da Saúde; 2Centro Hospitalar 
Universitário Cova da Beira 

Introdução: De acordo com a organização 
mundial de saúde (OMS), em 2018, o cancro 
foi a segunda principal causa de morte no 
mundo, destacando-se o cancro da mama, o 
mais comum entre o sexo feminino, nomea-
damente em Portugal.
Apesar do autoexame da mama (AEM) ser 
considerada uma estratégia preventiva se-
cundária não existem estudos que confirmem 
a eficácia do mesmo, na redução da mortali-
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dade, não sendo atualmente um método re-
comendado. 
A revisão de literatura realizada não identifi-
cou estudos que investiguem as “boas e más” 
práticas do AEM. 
Objetivos: Neste poster apresenta-se a inves-
tigação com os seguintes objetivos: 
(i) relacionar fatores sociodemográficos com 
a perceção (conhecimento, atitude e prática) 
do AEM; (ii) relacionar fatores de risco do can-
cro da mama com a realização do AEM e (iii) 
avaliar o conhecimento, atitudes e frequência 
em relação ao AEM e relacionar com a quali-
dade da prática do AEM.
Materiais e métodos: Os dados foram recolhi-
dos através de questionário original, aplicado 
entre janeiro e outubro de 2019. A amostra, 
de conveniência, de carácter semi-aleatório, 
é constituída por 100 mulheres (35-60 anos), 
utentes do Centro Hospitalar Universitário Cova 
da Beira.
A análise estatística (SPSS, versão 25.0) de 
natureza descritiva e comparativa (Teste qui-

-quadrado) implicou ainda a criação de um 
sistema de análise de score, relativamente à 
“boa e má” prática do AEM.
Resultados e conclusão: A idade média das 
mulheres inquiridas foi de 47,51 ± 9,22 anos, 
sendo 70 % casadas. 
Na primeira dimensão em estudo, fatores so-
ciodemográficos, nenhuma variável obteve 
significado estatístico. Na segunda dimensão, 
fatores de risco, verificou-se que a atividade 
física (p = 0,031) influência positivamente e 
de forma significativa o score da qualidade do 
AEM (score³ 13). Na terceira dimensão em es-
tudo, o AEM, salienta-se a atitude (p = 0,07) 
face ao mesmo e a sua frequência (p = 0,027).
As evidências emergentes deste estudo refor-
çam a hipótese de que a ineficácia do AEM na 
redução da mortalidade possa estar associa-
da à “baixa” qualidade do mesmo. 
De facto, o estudo dos fatores que influen-
ciam a qualidade do AEM continua subexplo-
rado na comunidade científica, constituindo 
este estudo um avanço neste domínio.
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