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Durante o ano de 2019 o Núcleo de Estudos Clínicos (NEC) desenvolveu as seguintes 
atividades: 

1- Projeto GinBase que inclui três bases de dados de registos clínicos: “Redes e 
Complicações” em Uroginecologia; “Agenesias müllerianas”; “Adesão e 
resultados da monitorização hepática, em doentes sob acetato de ulipristal”. 
Foram efetuados contactos com os Diretores dos Serviços convidando à 
participação no projeto e foi dado apoio nos processos de submissão às 
Comissões de Ética, elaborando os conteúdos de justificação clínica, 
metodologia e consentimentos informados. 
Dos dezassete hospitais, cujos Diretores de Serviço demonstraram interesse e 
disponibilidade para participar neste projeto, quatro obtiveram a necessária 
aprovação da CE em 2019.  
Foi mantido o contacto com a empresa que gere a plataforma digital, 
Infortucano, para emissão das credenciais de acesso à plataforma à medida que 
os hospitais concluíam o processo de aprovação interno. Foi igualmente feito um 
acompanhamento dinâmico da plataforma e efetuados ajustes necessários. 
Os registos foram já iniciados em 2019 em três hospitais, CHUC, Hospital de 
Braga e Hospital do Divino Espírito Santo, Ponta Delgada. Relativamente à base 
de dados sobre “Redes e Complicações”, no final do ano estavam inseridos na 
plataforma 332 casos, 273 correspondiam a redes para cirurgia de correção de 
IUE e 51 a redes para correção de prolapso.  

2- Inquérito online aos ginecologistas portugueses sobre a segurança do 
tratamento com acetato de ulipristal. Foi efetuada a análise às respostas ao 
inquérito divulgado por email aos sócios da SPG em Abril de 2018. Os resultados 
foram apresentados nas reuniões comemorativas dos 10 anos de Esmya®que 
tiveram lugar a 2/2/2019, no Porto e a 16/2/2019, em Lisboa. Estes resultados 
foram apresentados sob a forma de poster no “5th Congresso of the Society of 
Endometriosis and Uterine Disorders”, que teve lugar em Montreal, de 16 a 18 
de Maio. O artigo relativo a este estudo foi submetido para publicação na revista 
Medicine ® e encontra-se em fase de revisão.  

Finalmente foi dado início à elaboração do regulamento do NEC com vista à aprovação 
na Assembleia Geral da SPG. 
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