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E

m Portugal, existem mais mulheres
do que homens e a sua esperança de vida é igualmente superior.
Contudo, a qualidade de vida e bem-estar
vivenciados nem sempre são considerados satisfatórios. A interação complexa de factores
protetores e de risco sejam eles biológicos,
comportamentais, psicológicos ou sociais,
contribui para diferentes percepções em relação ao seu estado de saúde ao longo da vida
de uma mulher. O conhecimento das especificidades das diferentes fases de vida da mulher
possibilita a identificação de intervenções es-

pecíficas que permitem minimizar os riscos e
maximizar os factores de proteção.
Mais de vinte anos depois de vários países assinarem a Declaração de Pequim de 1995, um
memorando de entendimento destinado a alcançar maior igualdade e oportunidade para
as mulheres que resultou dos trabalhos da 4ª
Conferência Mundial sobre as Mulheres das
Nações Unidas, as mulheres ainda enfrentam
muitos problemas de saúde, com os quais a
sociedade civil, políticos e profissionais de
saúde se devem comprometer todos os dias.
Nas diversas vertentes relativas à saúde é

importante estar atento às especificidades
femininas, nomeadamente:
Cancro: Dois dos cancros mais comuns
que acometem as mulheres são o cancro da
mama e o cancro do colo do útero. Se, por
um lado, a deteção precoce destes tipos de
cancro tem sido considerada fundamental
para manter as mulheres vivas e saudáveis,
por outro lado, estudos recentes têm vindo
a questionar alguns destes rastreios. Assim, é
importante estar atento à evolução na detecção e abordagem destas condições.

Saúde reprodutiva: Os problemas de
saúde sexual e reprodutiva são responsáveis
por um terço dos problemas de saúde das
mulheres entre as idades de 15 e 44 anos.
Relações sexuais não protegidas representam
um importante fator de risco. A oferta de serviços de saúde de qualidade na área da contraceção é fundamental para que as mulheres
possam viver a sua vida sexual de forma satisfatória, sem contraírem doenças ou estarem
sujeitas a gravidezes não desejadas. Portugal
é um dos poucos países que fornece gratuitamente uma grande diversidade de métodos

Uma em cada três mulheres sofre de violência física e/ou sexual por um parceiro
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contracetivos às mulheres. Deste modo, os
médicos apresentam um papel essencial no
aconselhamento do método que mais se adequa à mulher, respeitando as preferências individuais de cada uma.
Saúde materna: Os benefícios nos cuidados durante a gravidez e o parto, introduzidos
no século passado, vieram trazer um ganho
claro na saúde das mulheres, que se reflete na
diminuição acentuada da mortalidade materna
e infantil. O seguimento de gravidezes de baixo risco nos cuidados primários em Portugal
e referenciação das gravidezes de alto risco
para os cuidados secundários, têm contribuído para estes resultados. Ainda assim, não
se podem tomar por garantidos os avanços
nesta área e a colaboração multidisciplinar e
partilha de cuidados é fulcral para manter os
cuidados nesta fase de vida.
VIH: Três décadas após a epidemia de
SIDA, são as mulheres jovens, mundialmente, que mais sofrem com o impacto de novas
infecções pelo VIH. Segundo o último relatório da DGS, em Portugal apesar da tendência
decrescente dos novos casos de infeção por
VIH, em 2016 as mulheres representavam
28,5% dos novos diagnósticos e o modo de
transmissão predominante era sexual (93,5%).
A maioria dos diagnósticos (99,7%) ocorreu
em indivíduos com 15 ou mais anos de idade
e foram diagnosticados 2,5 casos em homens
por cada caso identificado em mulheres. No
sexo feminino o maior número de novos diagnósticos e a taxa mais elevada observaram-se
nas mulheres dos 30 aos 39 anos.
Infecções sexualmente transmitidas: Existem muito poucos dados nacionais
relativos a infecções por gonorreia, clamídia e
sífilis. Contudo, trabalho na área da prevenção
e tratamento de doenças continua a ser essencial.
Violência contra as mulheres: As

mulheres podem estar sujeitas a várias formas
diferentes de violência, porém a violência física e sexual – seja por um parceiro ou por outra pessoa – tem efeitos particularmente nefastos. Hoje, uma em cada três mulheres sofre
de violência física e/ou sexual por um parceiro, ou violência sexual por não parceiros. A
violência de género tem um enorme impacto
negativo na saúde física e mental, a curto e
longo prazo, das mulheres vítimas. É importante que os profissionais de saúde estejam
em alerta e sensibilizados para este tema, de
forma a que possam ajudar a preveni-la, além
de oferecer suporte às vítimas.
Saúde mental: A evidência científica sugere que as mulheres são mais propensas a
sentir ansiedade, depressão e queixas somáticas. Segundo a OMS, a depressão é o problema de saúde mental mais comum para as mulheres e Portugal parece seguir essa tendência
de acordo com os últimos dados disponíveis.
Doenças não transmissíveis: Segundo
a OMS, em 2012, cerca de 4,7 milhões de mulheres morreram de doenças não transmissíveis antes de atingirem a idade de 70 anos.
Ajudar as mulheres a adotar estilos de vida
saudáveis desde o início é a chave para uma
vida longa e saudável.
Ser jovem: As adolescentes atualmente
enfrentam vários desafios a nível da sua saúde sexual e reprodutiva: ISTs, VIH e gravidez,
entre outros.
Envelhecer: Tendo trabalhado frequentemente em casa, as mulheres mais velhas podem ter menos pensões e benefícios, menos
acesso a cuidados de saúde e serviços sociais
do que os seus homólogos masculinos.
Combinando o maior risco de pobreza com
outras condições associadas à idade, como a
demência, faz com que as mulheres mais velhas também possam apresentar maior risco
de abuso.

Desta forma, torna-se evidente que ser mulher
tem um impacto significativo na saúde, como
resultado de diferenças biológicas relacionadas
ao género. Adicionalmente, a saúde das mulheres também é particularmente preocupante
pois, em muitas sociedades, são sujeitas a uma
discriminação enraizada em fatores socioculturais.
Assim, é importante estar atento a fatores socioculturais que podem interferir no acesso aos
serviços de saúde de qualidade por parte de
mulheres e raparigas. Destacam-se, entre estes,
as relações de poder desiguais entre homens e
mulheres, o foco exclusivo no papel reprodutivo das mulheres, a experiência potencial ou real
de violência física, sexual e emocional, entre
outros. De igual forma, embora a pobreza seja
uma barreira importante para resultados positivos em saúde, é de salientar que a pobreza tende a gerar um maior efeito negativo na saúde de
mulheres, nomeadamente devido a má práticas
de alimentação ou condições de higiene.
Ainda que em Portugal, e graças a um SNS
inclusivo, alguns destes problemas sejam hoje
menos visíveis, a verdade é que permanecem
diferenças objetivas na saúde quando comparamos mulheres e homens. A minimização dessas
diferenças, envolve toda a sociedade e prestadores de cuidados, sendo os médicos essenciais
para esta contribuição.
Saúde da Mulher e Medicina Geral e
Familiar
Para uma grande maioria de mulheres, particularmente aquelas que vivem longe dos centros
urbanos, os médicos de família são os responsáveis pelos seus cuidados, e não os ginecologistas. Segundo a OMS, a abordagem de temas
relativos à saúde da mulher representa mais de
25% do tempo de prática de um médico de família e inclui gravidez, menopausa, planeamento
familiar, sexualidade e problemas associados
aos órgãos reprodutivos, mas também condições que, embora presentes em ambos os sexos, possam ter abordagens diferentes.
Deste modo, os médicos de família apresentam

um papel essencial na detecção, abordagem e
seguimento das diversas condições que afectam
as mulheres. A prestação de cuidados de um
modo longitudinal, coloca-os numa posição privilegiada que poderá facilitar a detecção de situações que, embora nem sempre objectiváveis
clinicamente, também possam afectar a saúde
das utentes, nomeadamente a violência de género, entre outras.
Grupo de Estudos de Saúde da Mulher
A reativação do Grupo de Estudos de Saúde da
Mulher da APMGF desde 2016 tem como objetivo promover a reflexão, discussão e estudo
de temas relacionados com a saúde da mulher
nos Cuidados de Saúde Primários e na prática
da Medicina Geral e Familiar, tendo por ponto
de partida que as diferenças relacionadas com
o sexo e género influenciam a saúde das mulheres.
Desde a sua reativação, várias iniciativas têm
sido desenvolvidas, incluindo organização
do Curso de Saúde da Mulher na Escola da
APMGF; folhetos informativos sobre as contra-indicações dos diversos métodos contraceptivos disponíveis em Portugal; workshops sobre
disfunções e reabilitação do pavimento pélvico
da mulher e aconselhamento em contracepção
hormonal oral; palestra sobre incontinência urinária e bexiga hiperactiva; mesa redonda sobre
violência de género e sessões formativas sobre
diversos temas, entre outros.
O grupo procura colegas motivados que queiram desenvolver projetos na área da Saúde da
Mulher e que queiram colaborar ativamente
com o grupo! A colaboração prolongada ou
apoios pontuais para o desenvolvimento de
projetos na área são meios de articulação com
o grupo. Por acreditarmos no diálogo, no trabalho em equipa e na diversidade de contribuições, convidamos todos os colegas, sejam homens ou mulheres, internos ou especialistas a
contribuírem para este projecto! Caso queiram
colaborar ou entrar em contacto com o grupo,
podem fazê-lo através do e-mail saudemulher@
apmgf.pt.

O seguimento de gravidezes de baixo risco nos cuidados primários em Portugal tem contribuído para bons resultados ao nível da Saúde Materna

