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”A lembrança de alguns princípios da ética
sanitária para analisar o aborto mostra,
indubitavelmente, que a moral da saúde pública
não pode ignorar o tema. É indispensável,
contudo, que se respeite a pluralidade de
perspectivas que, no caso específico do aborto, 
representam opiniões cujo fundamento ético é
inconciliável” (DALLARI). 



 

RESUMO 
 
 

O abortamento induzido é considerado problema de saúde pública em todo o 
mundo. Dallari (2005) reflete que toda a sociedade e, em particular, aqueles que 
trabalham com a saúde do povo devem discutir em busca do consenso possível 
sobre a prática do abortamento, a fim encontrar a melhor maneira para lidar com o 
problema. Os objetivos do estudo foram identificar o perfil sociodemográfico e 
reprodutivo das mulheres internadas em uma maternidade do município da Serra, 
Espírito Santo, e avaliar a ocorrência de abortamento induzido associado aos 
aspectos sociodemográficos e reprodutivos da mesma população. É um estudo 
transversal, com uma abordagem quantitativa. A amostra constituiu-se de três 
grupos distintos: 21 mulheres que realizaram abortamento induzido, 62 que 
apresentaram abortamento espontâneo e 83 que tiveram gestação a termo 
internadas na Maternidade de Carapina, no período de agosto de 2005 a janeiro de 
2006. Para a coleta de dados, foi utilizada entrevista com registro em formulário. Os 
dados foram analisados pelo Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 
versão 14.0. Os resultados encontrados demonstram que maioria das pacientes 
apresentou idade entre 20 e 24 anos, cor da pele parda, anos de estudo de oito a 
onze anos, renda familiar de até três salários mínimos, religião evangélica, estado 
conjugal casada/em união estável, ocupação dona de casa, idade da menarca entre 
nove e doze anos, coitarca e primeira gestação na adolescência, média de 1,2 filho 
vivo e desconhecimento sobre o Programa de Planejamento Familiar do município. 
Os seguintes fatores influenciaram na ocorrência de abortamento induzido na 
análise bivariada: não ser casada ou não viver em união estável, exercer alguma 
ocupação fora do lar, não conhecer o Programa de Planejamento Familiar do 
município, não planejar e não desejar a gestação e ter sido aconselhada a abortar. 
Na análise multivariada, a variável identificação (abortamento induzido/gestação a 
termo) apresentou relação causal apenas com duas variáveis: estado conjugal e 
desejo da gravidez. Para atenuar o problema do abortamento inseguro, o governo e 
a sociedade devem investir em melhores condições de vida para a população e na 
promoção da saúde reprodutiva com incentivo ao acesso à educação sexual e 
reprodutiva e ao planejamento familiar.   
 
 
Palavras-chave: Perfil sociodemográfico e reprodutivo. Abortamento. Planejamento 
Familiar. Saúde. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ABSTRACT 
 
 
The induced miscarriage is considered a public health problem all over the world. 
Dallari (2005) reflects about all society and, especially those who work with people’s 
health who must discuss searching for a possible consensus about the miscarriage 
practice, aiming to find the best way to deal with the problem. The studies’ goals 
were to identify the sociodemographic and reproductive profile of women interned in 
a maternity in the district of Serra, Espírito Santo State, and to evaluate the 
frequency of induced miscarriages associated to sociodemographic and reproductive 
aspects of the same population mentioned above. It is a  transversal study, with a 
quantitative approach. The sample is constituted of three different groups: 21 women 
who had had an induced miscarriage, 62 who had had spontaneous miscarriage and 
83 who had gestation of term interned in Carapina maternity, from August 2005 up to 
January 2006. For data collection an interview with registration in form was made. 
Data were analyzed by the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 
version 14.0. The results found indicated that most of the cases happened with 
women aged between 20 to 24 years old, brown skinned, from eight to eleven 
studying years, having up to three minimum wages familiar income, evangelic 
religion, married/ stable union, housewife, menarche age between nine and twelve 
years old, coitarca and first gestation during the adolescence period, having the 
average of 1,2 live child and showing unawareness about the Family Planning 
Program in the district. The following factors influenced in the occurrence of the 
induced miscarriage: not being married or living a stable union, having a job out of 
home, not being aware of the Family Planning Program of the district, not planning 
and not wanting the gestation and being advised to abort. In the multivariate 
analyses, the variable identification (induced miscarriage/gestation of term) 
presented casual relation only with two variables: marital status and the desire of 
getting pregnant. To minimize the insecure miscarriage problem, the government and 
the society should invest in better qualities of life for the population and in the 
promotion of the reproductive health with an incentive for the access to sexual and 
reproductive education and to family planning. 
 
 
Keywords: Sociodemographic and reproductive profile. Miscarriage. Family Planning 
Program. Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Como enfermeira da Estratégia de Saúde da Família e como professora de uma 

faculdade particular, tive e tenho tido a oportunidade de trabalhar intensamente com 

a saúde da mulher, realizando pré-natal, exame preventivo, orientação ao 

planejamento familiar e muitas outras atividades de educação em saúde. Observo 

que as mulheres jovens e até adultas têm dificuldade em planejar suas vidas 

reprodutivas, mesmo tendo informação e acesso a métodos anticoncepcionais. A 

ocorrência de uma gravidez indesejada é muito comum e algumas vezes traumática, 

e a opção pelo abortamento clandestino é freqüente. 

Trabalhando, atualmente, em uma maternidade da rede pública, tenho analisado a 

constante presença de casos de abortamentos induzidos realizados 

clandestinamente, o que revela risco para a saúde das mulheres podendo levá-las à 

esterilização e até à morte. A dimensão desse problema me causa muita 

inquietação. 

Pensando que o foco principal do problema do abortamento é a gravidez indesejada, 

fica claro que é necessário aumentar as possibilidades de se planejar a gestação e 

valorizar o Planejamento Familiar como um componente indispensável para o 

processo global de desenvolvimento social e econômico do País. 

Apesar de, no Brasil, não ser possível saber exatamente a dimensão dos casos de 

abortamento provocados devido a seu caráter ilegal e também à carência de 

indicadores que permitam quantificar o real número de episódios, sabe-se que, no 

contexto da mortalidade materna, a incidência de óbitos por complicações do 

abortamento oscila em torno de 12,5%, ocupando o quarto lugar entre as causas 



 

observadas. Dessa maneira, dados oficiais são preocupantes e explicam a 

necessidade de adoção de medidas de prevenção e promoção à saúde reprodutiva 

(BRASIL, 2003). 

O Estado brasileiro, após a Conferência Internacional de População e 

Desenvolvimento, ocorrida em 1994, no Cairo, onde o abortamento inseguro foi 

considerado um problema de saúde pública, e a 4ª Conferência Mundial sobre a 

Mulher, realizada em Beijing, em 1995, se comprometeu a considerar os direitos 

sexuais e reprodutivos como direitos humanos da população do País, com ações de 

qualidade que envolvam plenitude e saúde em relação à sexualidade, consciência e 

liberdade quanto às decisões referentes à vida reprodutiva (BRASIL, 2005b). 

A Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher: plano de ação 2004/2007 traz a 

proposta de uma assistência que respeite a singularidade de cada Região, Estado e 

município, valorizando a realidade, as especificidades epidemiológicas e culturais e 

a inserção nos níveis de gestão definidos pela Norma Operacional de Assistência à 

Saúde (NOAS), além de preconizar uma atenção de qualidade em que a 

humanização da assistência e o acesso aos serviços sejam garantidos (BRASIL, 

2004a). 

Brasil (2005c) defende que, para que a humanização aconteça, é necessário 

valorizar a autonomia e o protagonismo dos sujeitos e a solidariedade entre os 

vínculos estabelecidos, baseados em princípios éticos de cidadania. 

Infelizmente, pelo fato de vivermos em um país em desenvolvimento, onde os 

direitos humanos e de cidadania ainda não são plenamente respeitados, sabe-se 

que todas essas propostas de se trabalhar de acordo com um modelo ideal para se 

tentar resolver parte dos problemas apresentados pelo povo ainda estão longe de 



 

serem implantadas e implementadas de maneira a atender adequadamente às 

necessidades da população. 

Quando se pensa no caso específico do abortamento induzido como grave e 

complexo problema de saúde pública imbricado por questões jurídicas, políticas, 

religiosas, filosóficas e econômicas, sabe-se que não é fácil abordar e propor 

soluções para uma questão que possui tantas facetas a serem discutidas. 

Dallari (2005) reflete que toda a sociedade e, em particular, aqueles que trabalham, 

direta ou indiretamente, com a saúde da população devem debater em busca do 

consenso possível sobre a prática do abortamento, a fim de evitar a arbitrariedade 

ética e encontrar a melhor maneira para lidar com o problema. 

Pelo exposto, nota-se a importância de se pesquisar a temática do abortamento 

voluntário, com o objetivo de incentivar a reflexão de um assunto que costuma ser 

velado e pouco discutido pela sociedade em geral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 

 

Quando se pensa em relações de gênero, há, na maioria das vezes, imensas 

desigualdades culturais e sociais entre homens e mulheres, pautadas na exclusão 

feminina e na hierarquização do poder. Entretanto, um dos principais fenômenos 

políticos do século XX foi a inserção e participação das mulheres em partidos, 

organizações não-governamentais e movimentos sociais, tendo como destaque as 

reivindicações feministas, que acarretaram inúmeras conquistas e direitos 

adquiridos. 

Pitanguy (1999) afirma que o movimento feminista, historicamente, está relacionado 

com debates sobre o controle da população e o planejamento familiar, defendendo o 

direito de escolha sobre a vida reprodutiva e sexual como premissas fundamentais 

da cidadania feminina.  

De acordo com Corrêa e Ávila (2003, p.25) “O feminismo brasileiro esteve entre os 

primeiros, no âmbito dos países em desenvolvimento, a adotar amplamente a 

linguagem dos direitos reprodutivos”. Essa postura do movimento feminista, no 

Brasil, calha com o movimento da reforma do sistema de saúde do País, que 

defende a saúde como direito e dá base para a criação do Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e para a formulação da Constituição de 1988 

(CORRÊA; ÁVILA, 2003). 

Até o início dos anos 80, a política voltada para as ações relacionadas com a saúde 

da mulher restringia-se ao ciclo gravídico puerperal e era preconizada pelo 



 

Programa de Saúde Materno-Infantil (PSMI). Somente em 1983, surge o Programa 

de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), “[...] um conjunto de diretrizes e 

princípios destinados a orientar toda assistência oferecida às mulheres das distintas 

faixas etárias, etnias ou classes sociais, nas suas necessidades detectáveis” 

(COSTA, 1999a, p. 327). 

O art. 196 da Constituição de 1988 declara: “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1998). 

O processo de descentralização do setor saúde no Brasil teve início na década de 

90; as Leis nº 8.080 e nº 8.142 foram instrumentos fundamentais do processo de 

reforma da saúde. De modo lento e gradual, os municípios tornaram-se os principais 

responsáveis pela gestão da rede de serviços de saúde no País e, 

conseqüentemente, pela ação direta da maioria das ações e programas de saúde 

(BODSTEIN, 2002). 

Com a Norma Operacional Básica (NOB) nº 01/93, foram instituídas Comissões 

Intergestoras como instância de negociação, pactuação, articulação e integração 

entre gestores, estabelecendo viabilidade política à execução das mudanças 

operacionais necessárias (CARVALHO, MARTIN; CORDONI JÚNIOR, 2001). 

Por meio da NOB nº 01/96, ficou definido que o repasse financeiro se daria com a 

transferência regular e automática fundo a fundo, possibilitando autonomia aos 

municípios e Estados para a gestão descentralizada; criou-se o Piso Assistencial 

Básico (PAB), em seus componentes fixo e variável, e a Programação Pactuada da 

Epidemiologia e Controle de Doenças (CAMPOS, 2003). 



 

Vale ressaltar que a avaliação do desempenho dos municípios brasileiros é feita por 

meio de Indicadores do Pacto da Atenção Básica. Os indicadores preconizados para 

a avaliação da atenção básica monitoram o desempenho dos municípios e 

determinam as transferências fundo a fundo previstas para a gestão da atenção 

básica. O elenco de indicadores para o Pacto 2004 foi aprovado pela Comissão 

Intergestores Tripartite, de acordo com a Portaria nº 2.394, de 19 de dezembro de 

2003, tendo como referencial legal a Norma Operacional de Assistência à Saúde 

(NOAS SUS) nº 01/2002 (ESPÍRITO SANTO, 2004c). 

Em relação à saúde da criança e da mulher, foram definidos os seguintes 

indicadores: número absoluto de óbitos em menores de um ano de idade; taxa de 

mortalidade infantil; proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer; 

proporção de óbitos em menores de um ano de idade por causas mal definidas; taxa 

de internações por infecção respiratória aguda em menores de cinco anos de idade; 

homogeneidade da cobertura vacinal por tetravalente em menores de um ano de 

idade; número absoluto de óbitos neonatais; taxa de mortalidade neonatal; taxa de 

mortalidade materna; proporção de nascidos vivos de mães com quatro ou mais 

consultas de pré-natal; proporção de óbitos investigados em mulheres em idade 

fértil; razão entre exames citopatológicos cervicovaginais em mulheres de 25 a 59 

anos; taxa de mortalidade de mulheres por câncer de colo do útero; taxa de 

mortalidade de mulheres por câncer de mama; proporção de nascidos vivos de mães 

com sete ou mais consultas de pré-natal (ESPÍRITO SANTO, 2004c). 

O empenho a favor do aumento da cobertura dos serviços de saúde e o 

fortalecimento da rede pública, principalmente da atenção básica, é explicado por ter 

esta o potencial de melhorar os resultados sanitários e agir como princípio ordenador 



 

da hierarquização da oferta dos serviços, destacando tecnologias de ações por meio 

de programas de saúde coletiva (RIBEIRO et al., 2004). 

Nesse contexto, políticas de saúde surgiram embasadas nas diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) – universalidade, eqüidade, integralidade, descentralização, 

controle social e hierarquização –, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 

da população. 

Existem sete grupos de ações estratégicas e mínimas em termos de atenção básica: 

controle da tuberculose; controle da hanseníase; controle da hipertensão; controle 

da diabete mellitus; ações de saúde bucal; ações de saúde da criança; e ações de 

saúde da mulher.  

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: plano de ação 2004 -

2007 (BRASIL, 2004a) traça como objetivos: 

a) promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, 

mediante a garantia de direitos legalmente constituídos, e a ampliação do 

acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e 

recuperação da saúde em todo o território brasileiro; 

b) contribuir para a redução da morbidade e da mortalidade femininas no Brasil, 

especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos 

grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie; 

c) ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no 

Sistema Único de Saúde. 

Em relação às ações que refletem, direta e indiretamente, a questão do 

abortamento, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (BRASIL, 

2004a) preconiza: 



 

a) promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, 

incluindo assistência ao abortamento em condições inseguras, para mulheres 

e adolescentes; 

b) estimular a implantação e a implementação da assistência ao planejamento 

familiar para homens e mulheres, adultos e adolescentes, no âmbito da 

atenção integral à saúde;  

c) promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência 

doméstica e sexual. 

 

 

2.2 MORTALIDADE MATERNA 

 

Morte materna, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (1978), é: 

A morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 
dias, após o término da gestação, independente da duração ou localização 
da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela 
gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela, porém não devida a 
causas acidentais ou incidentais. 

De acordo com os dados fornecidos pela Rede Nacional de Saúde e Direitos 

Reprodutivos (2001b), ocorrem, por ano, no mundo, 515 mil mortes classificadas 

como maternas. Dessas, 99% acontecem em países em desenvolvimento. Segundo 

dados do Relatório sobre a Situação da População Mundial, Fundo de População 

das Nações Unidas (2004), esse número é maior, totalizando 529 mil mortes 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2004a).  

Na América Latina, morrem 23 mil mulheres por causas que, em sua maioria, 

poderiam ser preveníveis com uma adequada assistência de pré-natal, parto e 



 

puerpério (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE/ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2003). A Rede Nacional de Saúde e Direitos Reprodutivos 

(2001b) estima que, na América Latina, as taxas de morte materna oscilam entre 

114 a 308 por cem mil nascidos vivos, e a Organização Pan-Americana de 

Saúde/Organização Mundial de Saúde (2003), em contrapartida, aponta, por 

exemplo, que, a cada 100 mil nascimentos de crianças vivas no Chile, 23 mães 

morrem, enquanto na Bolívia o número salta para 390 mortes maternas.  

O gráfico a seguir aponta as diferenças das taxas de mortalidade materna entre os 

países da América Latina. 

2004

Organização
Pan-Americana
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a agenda inconclusa da mortalidade maternaa agenda inconclusa da mortalidade materna

Centers for Disease Control & Prevention. Achievements in PublicHealth 1900-1999: Healthier 
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Gráfico 1 – Agenda da mortalidade materna 
Fonte: Organização Pan-Americana de Saúde (2004b). 

Pode-se observar que países como Bolívia e Peru possuem altas taxas de óbitos 

maternos, enquanto Cuba, Chile e Uruguai apresentam índices pequenos. O Brasil 

aparece na mesma posição de países como a Nicarágua e a Guatemala. 



 

Nos países desenvolvidos, a morte por causa materna está entre as últimas causas, 

enquanto, no Brasil, está entre as dez primeiras. Silva et al. (1999) citam o Plano de 

Ação para Redução da Mortalidade Materna (1995) no qual consta que o Brasil é o 

quinto país de maior razão de mortalidade materna da América Latina, estimada em 

134,7 óbitos para 100.000 nascidos vivos para o ano de 1988. 

Em publicação mais recente, Brasil (2003) aponta que, em 1997, foram registrados, 

em todo o País, 1.778 óbitos maternos e, por óbitos declarados, a razão da 

mortalidade materna no País foi de 51,6 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Os 

valores da razão de mortalidade relativos a cada Região do Brasil foram 72,8 para 

Região Sul, 57,7 para o Sudeste e 39,9 e 36,9, respectivamente, para as Regiões 

Nordeste e Norte. A diferença de valores da razão de mortalidade entre as Regiões 

é explicada pela maior cobertura e melhor eficiência do registro de óbitos nas 

regiões Sul e Sudeste (BRASIL, 2002). 

O Relatório Nacional de Acompanhamento, Nações Unidas, Brasil, 2004, traz 

números diferentes dos citados, em relação à taxa de mortalidade materna 

brasileira, declarando 75 mortes a cada 100 mil bebês nascidos vivos, segundo 

dados de 2002 (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2004a). 

Nas nações subdesenvolvidas, assim como no Brasil, a mortalidade materna ainda é 

muito subnotificada. Brasil (2000) aponta algumas causas para essa subnumeração, 

como: presença de cemitérios clandestinos, ocorrência de partos domiciliares em 

áreas rurais, acesso difícil a cartórios, desconhecimento da população da 

importância do atestado de óbito como instrumento de cidadania e preenchimento 

incorreto da declaração de óbito. 

As quatro principais causas de morte materna no Brasil, entre as obstétricas diretas 

são: as síndromes hipertensivas (30%), as hemorragias (18%), as infecções 



 

puerperais (15%) e as complicações do abortamento (12%). As causas obstétricas 

diretas são responsáveis por 74% das mortes maternas em nosso país (BRASIL, 

2000; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE/ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DE SAÚDE,1998). 

A OMS estima que, no mundo, anualmente, aproximadamente 67 mil mulheres 

morrem por complicações do abortamento (REDE NACIONAL DE SAÚDE E 

DIREITOS REPRODUTIVOS, [199 -]). 

Os registros hospitalares do DataSUS/MS indicam que ocorreram, no País, no ano 

2000, 247.884 internações por abortamento pagas pelo SUS, das quais 67 

terminaram em óbito materno, sendo sua ocorrência distribuída pelos Estados de 

acordo com o apresentado na Tabela 1 (REDE NACIONAL DE SAÚDE E DIREITOS 

REPRODUTIVOS, 2001a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1 – Número de internações e óbitos hospitalares com diagnóstico de aborto no 
SUS por unidade da federação. Brasil 2000 

Unidade da Federação Nº de internações no SUS Nº de óbitos hospitalares 
Região Norte 
  Roraima 
  Amapá 
  Amazonas 
  Pará 
  Acre 
  Rondônia 
  Tocantins 
   

 
449 

1.100 
4.375 
9.077 
1.302 
1.954 
837 

 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 

Região Nordeste 
  Maranhão 
  Piauí 
  Ceará 
  Rio Grande do Norte 
  Paraíba 
  Pernambuco 
  Alagoas 
  Sergipe 
  Bahia 

 
3.937 
6.286 

14.001 
3.136 
1.892 

14.185 
4.971 
5.274 

32.271 

 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
8 
8 
 

Região Centro-Oeste 
  Mato Grosso 
  Mato Grosso do Sul 
  Distrito Federal 
  Goiás 
 
 

 
2.382 
2.725 
6.177 
4.500 

 
1 
0 
2 
0 

Região Sudeste 
  Minas Gerais 
  Espírito Santo 
  Rio de Janeiro 
  São Paulo 
 

 
25.783 
4.827 

24.665 
47.942 

 
14 
0 

10 
12 

Região Sul 
  Paraná 
  Santa Catarina 
  Rio Grande do Sul 

 
9.500 
6.856 
7.480 

 

 
1 
2 
3 

Brasil 
 

247.884 67 

Fonte: Brasil, Ministério da Saúde/Data SUS (2000). 

No Estado do Espírito Santo, apesar de não haver registro de mortalidade oficial por 

esse tipo de agravo, o problema também está presente e merece atenção por parte 

do governo e da sociedade. 

Como estratégia para redução da mortalidade materna no País, tem sido implantado 

e implementado um sistema de vigilância de óbito materno. Foi criado o Comitê 



 

Nacional de Mortalidade Materna, em 7 de abril de 1994, pela Portaria do Ministério 

da Saúde, nº 773, e o óbito materno passou a ser um evento de notificação 

compulsória, por meio da Resolução nº 256, de 1º de outubro de 1997. Em 1999, 

tendo como base o princípio do SUS de descentralização, a Portaria nº 1.399, de 

1999, do Ministério da Saúde, estabeleceu que a vigilância epidemiológica da morte 

materna é atribuição do município. Nos locais onde os setores de vigilância 

epidemiológica não estão aptos a assumi-la, recomenda-se que os Comitês de 

Prevenção da Morte Materna o façam (REDE NACIONAL DE SAÚDE E DIREITOS 

REPRODUTIVOS, 2001b). 

O óbito de mulheres por causas ligadas à gravidez, ao parto e ao puerpério, na 

atualidade, é, em grande parte, prevenível. Por esse motivo, a mortalidade materna 

é um indicador de condições de vida da população e de qualidade da atenção à 

saúde da mulher, abrangendo determinantes, como acesso aos serviços de saúde, 

concentração de renda, desenvolvimento de políticas sociais e até mesmo 

percepção da mulher em relação ao seu próprio corpo e a seus direitos como 

cidadã. As altas taxas da mortalidade materna revelam precariedade na assistência 

à saúde, o que é confirmado pela Drª Maria José de Araújo, coordenadora do 

Departamento de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde: “[...] A situação mais 

alarmante atualmente no Brasil não é o acesso ao serviço, mas sim, a qualidade 

precária do atendimento” (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2005). 

Com o objetivo de melhorar os índices da mortalidade materna, a OPAS promove a 

estratégia “Maternidade Segura”, que enfoca basicamente o acesso à informação e 

a possibilidade de escolha de métodos contraceptivos sem discriminação 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE/ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2003) e define a redução da mortalidade como uma prioridade a ser 



 

alcançada mundialmente até o ano 2015, sendo um dos objetivos do milênio, 

propostos pelas Nações Unidas em 2000 (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE 

SAÚDE, 2004a). 

Em março de 2005, foi lançado o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade 

Materna e Neonatal, que tem como meta reduzir em 15% os atuais índices de 

mortalidade materna e neonatal até o final de 2006. Entre as ações prioritárias do 

programa, destacam-se a capacitação e a educação permanente de todos os 

profissionais envolvidos na atenção obstétrica e neonatal, a expansão 

do número de equipes do Programa Saúde da Família e a ampliação do número de 

Comitês Estaduais de Morte Materna (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE 

SAÚDE, 2005).  

 

 

2.3 PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

More (1997), em sua narrativa, revela que até, o século XVI, todo o ciclo gestacional, 

parto e nascimento era assistido somente pelas parteiras, mulheres mais velhas e 

experientes, que também forneciam poções contraceptivas e abortivas. 

Desde a época do Brasil colônia, tanto a Igreja Católica quanto a Medicina, 

baseavam suas ações em práticas que intervêm, consideradamente, na vida privada 

dos indivíduos. Naquela época, houve a afirmação social de uma imagem regular da 

feminilidade e da natalidade, relegando ao sexo a exclusiva função de procriação. 

Pregava-se que a mulher deveria sofrer as dores do parto como uma forma de 

expurgação do pecado relacionado com a relação sexual. Mulheres inférteis eram 



 

vistas como amaldiçoadas por não poderem se purificar do ato pecaminoso do coito 

(COSTA, 1999a). 

Rodrigues (1981) cita que, até 1951, todos os documentos da Igreja Católica 

condenavam as relações sexuais que não tinham intenção de gerar filhos. Pio XII, 

em 1951, defendeu ser lícito o método Ogino-Knauss para cristãos que optassem 

pela contracepção e, em 1958, admitiu a utilização de anticoncepcionais em certos 

casos, com o objetivo de preservar a saúde da mulher. 

Da metade do séc. XIX até 1960, houve um considerável avanço em relação ao 

interesse e conhecimento médico sobre a reprodução e os meios de contracepção. 

“No final da década de 1950, foi produzido o primeiro hormônio oral, o Enovid, e, no 

início da década de 1960, foi aperfeiçoada a tecnologia para esterilização feminina” 

(VIEIRA, 2003, p. 152). 

Antes de 1964, imperava um intenso discurso nacionalista e pró-natalismo, no Brasil, 

pautado na idéia de que o crescimento populacional garantiria soberania, por meio 

do poder militar, implantação de atividades industriais e do mercado de larga escala 

(ROHDEN, 2003). 

Após 1964, teve início no País um movimento antinatalista, tendo como 

incentivadores alguns autores, como: o governo norte-americano que implantou uma 

política de ajuda aos países latino-americanos e impôs, como condição para a ajuda, 

medidas voltadas à redução do crescimento demográfico, defendendo que o 

crescimento populacional seria aliado do comunismo (COSTA,1996); militares da 

Escola Superior de Guerra que viam no crescimento populacional uma ameaça à 

segurança nacional; grandes empresários que temiam que o aumento da população 

gerasse um obstáculo ao desenvolvimento populacional; e grupos de médicos 



 

interessados em implantar o planejamento familiar no Brasil (FONSECA 

SOBRINHO, 1993). 

Em reação ao movimento antinatalista, surgiu a coalizão anticontrolista. Lutando por 

essa causa, encontravam-se: a Igreja Católica; a esquerda, que vê, no planejamento 

familiar, um meio imperialista com o objetivo de impedir a Revolução de esquerda e 

as reformas estruturais (RODRIGUES, 1981); e frações das Forças Armadas, que, 

por questões geopolíticas, defendiam que os espaços vazios do território brasileiro 

deveriam ser ocupados em nome da segurança nacional (FONSECA SOBRINHO, 

1993). 

Com a industrialização, a entrada da mulher no mercado de trabalho e o gradativo 

aumento do custo financeiro para a criação de filhos, o controle sobre a reprodução 

e a limitação do número de filhos tornaram-se especialmente importantes (ROHDEN, 

2003). 

Houve envolvimento de vários grupos no processo de legitimação do planejamento 

familiar: grupos de mulheres e intelectuais defendendo os direitos reprodutivos; os 

neomathusianos defendendo a diminuição da prole devido à crença do perigo que a 

explosão demográfica representaria para a escassez de recursos naturais; e a igreja 

defendendo os métodos naturais e a vida, desde a concepção, e condenando a 

prática do aborto (VIEIRA, 2003). 

Em 1963, tiveram início as primeiras experiências relacionadas com o planejamento 

familiar, no País, conduzidas por entidades civis. Foi fundado o Serviço de 

Orientação à Família (SOF), em São Paulo. Em 1965, a Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, iniciou a distribuição de 

diafragmas, num programa financiado pela Fundação Ford e o Instituto de Medicina 

Infantil de Pernambuco promoveu uma Campanha de Planejamento Familiar 



 

(FONSECA SOBRINHO, 1993). Em janeiro do mesmo ano, foi fundada a Sociedade 

Civil de Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM), uma entidade privada, sem fins 

lucrativos, com sede no Rio de Janeiro, mas com intervenções em quase todo o 

território nacional. Financiada por capital internacional, tinha como estratégia o 

treinamento de profissionais de saúde para a prática do planejamento familiar e a 

prestação direta de assistência exclusiva em ações contraceptivas, por meio de suas 

unidades próprias ou conveniadas com prefeituras, sindicatos, secretarias de Saúde 

e universidades (COSTA, 1996). 

A BEMFAM alegava ter como principal justificativa, para incentivar o Planejamento 

Familiar, a questão do abortamento provocado, portanto o aumento da população 

estava entre as razões que promoveram o surgimento da entidade. Também em 

1965, foi publicado um livro com o título Aborto Provocado: considerações sobre um 

inquérito realizado no Brasil, no qual os autores, professores da Faculdade Nacional 

de Medicina, professor Octávio Rodrigues Lima, Drº Theognis Nogueira e Drº Nadir 

Farah, apontavam a prática de 1,5 milhões de abortamentos, no ano de 1964, no 

Brasil (FONSECA SOBRINHO, 1993). 

A discussão sobre o planejamento familiar teve lugar de destaque na XV Jornada 

Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia, realizada no Rio de Janeiro, em novembro 

de 1965, e uma das conclusões das mesas-redondas da jornada foi que era 

imprescindível a apresentação da receita médica para a aquisição de medicamentos 

com efeitos anticoncepcionais, pois, até então, era proibida a prescrição de 

medicamentos anticoncepcionais no País (FONSECA SOBRINHO, 1993). 

Rodrigues (1981) defende que a primeira transformação concreta ocorreu na 

Conferência Mundial de População, convocada pela ONU e realizada em Bucareste, 

no ano de 1974, quando todos os representantes oficiais – exceto os do Vaticano – 



 

assumiram a importância de oferecer assistência e informação à população sobre 

planejamento familiar. 

Em 1974, foi criado o Programa de Prevenção da Gravidez de Alto Risco, que, na 

verdade, viria a ser uma norma que foi incorporada ao Programa de Saúde Materno-

Infantil, inaugurado em 1975, no qual o planejamento familiar figurava discretamente 

sob o nome de paternidade responsável (FONSECA SOBRINHO, 1993). 

Em janeiro de 1978, o presidente Ernesto Geisel, em entrevista coletiva, no México, 

expressou preocupação com o crescimento populacional e apontou o planejamento 

familiar como um meio capaz de contribuir para a melhora das condições de vida 

brasileira (RODRIGUES, 1981). 

Segundo Rodrigues (1981), até 1980, 1.468.782 mulheres foram atendidas em 

clínicas estabelecidas pela BEMFAM, em várias regiões do País; paralelamente, a 

entidade desenvolveu seminários e encontros dirigidos a grupos sociais específicos, 

publicou 3.269.400 materiais informativos e firmou 924 convênios.  

Em 1983, o então presidente da República, Figueiredo, pressionado por acordos 

feitos com o Fundo Monetário Internacional, por meio de mensagem presidencial, 

levou à convocação, pelo Congresso Nacional, de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito, cujo relatório final foi favorável a uma política de planejamento familiar no 

Brasil. No mesmo ano, a proposta do Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM) foi apresentada em um documento de 43 páginas, e a condução do 

programa se deu, em sua totalidade, por mulheres, demonstrando a força do 

movimento feminino (FONSECA SOBRINHO, 1993). 



 

Depois de anos de discussões pautadas em interesses econômicos, sociais e 

religiosos, a Constituição de 1988, no parágrafo 7º do art. 226, contempla o 

planejamento familiar como direito do cidadão e dever do Estado.  

Vieira (2003) aponta que existem questões fundamentais ao se pensar em 

planejamento familiar no Brasil, como falta de qualidade na educação da população, 

acesso desigual à informação e aos métodos, baixa qualidade e privatização da 

assistência.  

É interessante ressaltar que, de acordo com informações da Pesquisa Nacional 

sobre Demografia e Saúde (PNDS), 1996, há predomínio de dois métodos 

anticoncepcionais no Brasil, 52,2% das mulheres brasileiras que são casadas ou 

vivem em união estável estão esterilizadas e mais de um quarto restante (26,9%) faz 

uso da pílula. A pesquisa ainda indica a deficiência de acesso aos métodos 

contraceptivos, quando conclui que cerca de metade das pesquisadas só teve 

acesso à contracepção depois do primeiro filho, e as que têm acesso, muitas vezes, 

utilizam o método de maneira inadequada por falta de informação, principalmente as 

mulheres de baixa renda (VIEIRA, 2003). 

Costa (1996) esclarece que as laqueaduras são realizadas, em sua maioria, em uma 

operação cesariana que se justifica pela simultaneidade da esterilização. O 

percentual de cesarianas no Brasil está entre as maiores taxas do mundo. As 

seqüelas da laqueadura, como dismenorréia, obesidade, disfunção da libido e da 

função ovariana e dores pélvicas devem ser levadas a sério e informadas às 

mulheres, com o objetivo de proporcionar uma escolha anticoncepcional consciente. 

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano no Brasil, de 15% dos partos em 

1970, as cesarianas passaram a 31% em 1980 e 34% em 1990. Em alguns Estados, 



 

essa proporção chegou a mais de dois terços em 1991; em São Paulo, quase 

metade e, em algumas de suas regiões, até 70% (BRASIL, 2005a). 

O uso do segundo método mais utilizado entre as brasileiras, a pílula anovulatória, 

se dá em um contexto de risco à saúde das usuárias e quase 50% são 

automedicadas ou têm a indicação no balcão da farmácia. A recente elevação de 

incidência de doenças cardiovasculares entre as mulheres pode estar relacionada 

com o uso inadequado de anticoncepcionais, o que merece especial atenção para 

que os riscos decorrentes dessa situação possam ser reduzidos (COSTA, 1996). 

Van Look e Cottingham (2002) expõem que a qualidade dos serviços de 

contracepção são um elemento essencial para a estratégia de redução do 

abortamento inseguro, o que abrange acesso adequado às informações sobre 

métodos contraceptivos e conhecimento de como obter esses métodos. 

Billings e Benson (2005) enfatizam a importância do aconselhamento após o 

abortamento, com o intuito de averiguar a intenção da mulher em relação a uma 

nova gravidez e evitar que ela volte para casa sem entender que o retorno à 

fertilidade é rápido e sem ser orientada em relação ao planejamento familiar. 

Com o objetivo de melhorar a qualidade e o acesso ao planejamento familiar, 

diminuir a desigualdade e garantir o direito da população à saúde reprodutiva, a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: plano de ação 2004 -2007 

(BRASIL, 2004a) traça como metas: 

a) ampliar e qualificar a atenção ao planejamento familiar, incluindo a assistência 

à infertilidade; 

b) fortalecer a capacitação do pessoal da atenção básica e dos serviços de 

referência, promovendo a implantação das ações de planejamento familiar, 



 

incluindo a anticoncepção de emergência e a prevenção contra a infecção 

pelo HIV e outras DSTs; 

c) revisar e distribuir os manuais do planejamento familiar; 

d) estimular o credenciamento de unidades de saúde do SUS para a realização 

da esterilização cirúrgica; 

e) articular, com o Departamento de Atenção Especializada, a inclusão de 

procedimentos de reprodução assistida na tabela do SUS; 

f) articular, com as coordenações gerais de média e alta complexidade, o 

credenciamento dos serviços de saúde para a realização da esterilização 

cirúrgica, de acordo com a portaria ministerial; 

g) assessorar Estados e municípios na implementação de ações de 

planejamento familiar; 

h) definir critérios para incluir procedimentos de reprodução assistida, incluindo 

ações dirigidas de atenção aos casais sorodiferentes para o HIV na tabela do 

SUS; 

i) participar da elaboração da normatização dos bancos de células e tecidos 

germinativos; 

j) apoiar técnica e financeiramente a organização de 27 centros de referências 

para a assistência à infertilidade e pelo menos cinco centros de referência 

para o atendimento de casais sorodiferentes para o HIV; 

k) garantir a oferta de métodos anticoncepcionais para a população em idade 

reprodutiva; 



 

l) adquirir e distribuir trimestralmente, para as unidades de saúde, métodos 

anticoncepcionais reversíveis; 

m) adquirir e distribuir anticoncepcional de emergência para 100% dos 

municípios que recebem o kit de métodos anticoncepcionais; 

n) definir e implementar um plano nacional de controle da qualidade, logística de 

distribuição e manutenção da oferta de anticoncepcionais; 

o) ampliar o acesso das mulheres às informações sobre as opções de métodos 

anticoncepcionais; 

p) incluir o enfoque educativo e de aconselhamento na capacitação de 

profissionais de saúde da atenção básica. 

Pelo exposto, fica claro que os direitos à saúde reprodutiva, em nosso país, ainda 

não são gozados plenamente pela população e que a trajetória das conquistas, em 

relação ao planejamento da família e à decisão do individuo pela qualidade de sua 

vida reprodutiva ainda não acabou, pelo contrário, há muitos obstáculos e desafios a 

serem vencidos.  

Ao refletir sobre a história e as políticas que envolvem o planejamento familiar, deve-

se pensar em taxa de fecundidade e sua influência no padrão demográfico de um 

país. Alves (2004) defende que o Brasil está no meio do processo de transição 

demográfica e aponta dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNDA), 2003, que revelam que as taxas de fecundidade estão caindo no País e que 

o processo de desaceleração do ritmo do crescimento populacional é um fato 

irreversível, dentro daquilo que em demografia se convencionou chamar de transição 

demográfica. 



 

O padrão demográfico brasileiro tem sofrido transformações a partir do fim dos anos 

60, principalmente devido à queda da mortalidade e ao aumento da expectativa de 

vida, que teve início em meados da década de 40. Em contrapartida, a taxa de 

fecundidade manteve-se alta, o que proporcionou um aumento do crescimento 

populacional de 2,4% ao ano na década de 40 para 2,9% na década de 60. No final 

da década de 60, houve uma rápida diminuição das taxas de fecundidade e, entre 

1970 e 1980, a taxa de fecundidade total baixou mais de 35% no Sul, cerca de 20% 

no Norte e Nordeste, mais de 30% no Centro-Oeste e em torno de 25% no Sudeste. 

A taxa média para o País baixou 26%. Mesmo a fecundidade na zona rural caiu mais 

de 20% (BRASIL, 2005a). 

Acredita-se que a fecundidade permanecerá reduzindo e se aproximará, num futuro 

não muito distante, do nível de reposição de 2,1 filhos por mulher em idade fértil. 

Nesse contexto, prevê-se que a taxa de crescimento da população brasileira será 

abaixo de 1,0% anual, a partir de 2015-2020, e abaixo de 0,5% depois de 2035. 

Nesse ritmo, a população se aproximará de um estado "pseudo-estacionário" nos 

anos próximos a 2090, com um contingente entre 240 e 250 milhões de pessoas 

(COSTA, 2005). 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 ABORTAMENTO 

 

2.4.1 Breve histórico 

 

Acredita-se que a prática do abortamento provocado exista desde antes de Cristo, 

na maioria das culturas. O imperador chinês Shen Nung cita, em texto médico 

escrito entre 2737 e 2696 a.C., a receita de um abortífero oral, provavelmente 

contendo mercúrio (SCHOR; ALVARENGA, 2002).  

Klotz (1982) relata que um papiro médico egípicio de 1550 a.C., chamado Papiro 

Ebers, fornece orientações sobre o aborto e que Aristóteles e Platão eram a favor do 

aborto induzido por motivos socioeconômicos. Na Grécia e na maior parte do 

Império Romano, leis contra o abortamento não existiam e esses povos 

desenvolveram uma vasta literatura sobre técnicas abortivas. 

Entretanto, Cavalcanti, Andrade e Teixeira (1999, p. 114) citam que, antes de Cristo, 

existiam os “[...] códigos de Hamurábi e dos Sumérios, Assírios, Hititas e Persas que 

puniam quem golpeasse uma mulher a ponto de causar-lhe a morte de seu filho por 

nascer”. 

“Hipócrates, nos séculos quinto e quarto antes da era cristã, jurava não dar a 

nenhuma mulher um dispositivo abortivo" (DALLARI, 2005). Por sua vez, Mori (1997) 

defende que a reprovação hipocrática, em relação ao abortamento, era uma 

exceção no mundo antigo, uma vez que essa prática era bastante comum, quando 

mulheres realizavam ritos mágicos para a preparação de poções de plantas 

específicas com efeitos abortivos, efeitos esses duvidosos.  



 

Com o início da era judaica, o abortamento passou a ser considerado crime. Em 

Êxodos (Cap. 21, versículos 22 e 23), há uma passagem que conta que deveria 

pagar uma indenização aquele que ferisse uma mulher grávida e essa desse à luz 

sem danos, e se, porém, houvesse danos por causa dos maus-tratos, aplicava-se ao 

culpado a pena de morte (BÍBLIA SAGRADA, 2001). 

A igreja antiga, devido à defesa de Aristóteles que afirmava que a alma adentrava o 

corpo do feto masculino aos quarenta dias e do feminino aos oitenta dias, não 

considerava errada a indução do abortamento nos primeiros estágios da gravidez. 

Acreditava-se que, na concepção, existia uma alma vegetativa que gradualmente se 

transformava em uma alma animal e posteriormente em uma alma racional, e só a 

partir desse período o abortamento era considerado crime. Em 1869, o Papa Pio XII 

elimina o princípio dos quarenta e oitenta dias e condena qualquer prática do aborto 

com castigo da excomunhão (KLOTZ, 1982). 

Na Suíça, no séc. XIII, a mulher que abortava era enterrada viva e, na França, a 

guilhotina era a maneira utilizada na execução (CAVALCANTI; ANDRADE; 

TEIXEIRA, 1999). 

Rohden (2003), citando Parente (1895), relata os meios utilizados no séc. XIX para 

provocar o abortamento. Eram eles: perfuração das membranas, no orifício, e 

superiormente ao orifício; sem perfuração das membranas, praticando injeções 

uterinas, introduzindo e retirando um cateter; descolamento das membranas do 

seguimento inferior do útero, com auxílio dos dedos, com auxílio do cateter, com 

ducha uterina aplicada no segmento inferior, introduzindo o tubo no colo e 

empregando água quente; dilatação do orifício uterino, com esponja preparada, com 

a laminaria, com instrumentos e com sacos elásticos; tamponamento vaginal, com 

fios ou algodão e com uma bexiga animal; com centeio espigado; com pilocarpina; 



 

com irritação do bico do seio; cauterização da superfície interna do colo uterino pelo 

nitrato de prata, pela eletricidade e corrente galvânica. 

As leis antiabortivas eram severas nos países nazifacistas, estando pautadas no 

lema de se criarem filhos para a pátria. “O aborto passou a ser punido com a pena 

de morte, tornando-se crime contra a nação, a exemplo do que ocorreu em certo 

momento no Império Romano” (SCHOR; ALVARENGA, 2002). 

 “A legislação Brasileira penal dos anos 40 pune o aborto como crime contra a vida e 

deixa de punir o estuprador que se casa com sua vítima. Ela também pune a 

propaganda e fabricação de métodos abortivos” (BARSTED, 1998, p.148). 

Vale ressaltar que, a partir da década de 60, devido à mudança do papel da mulher 

na sociedade, com o movimento feminista, a saída para o mercado de trabalho e a 

liberdade sexual, houve, em nível mundial, uma maior liberalização do abortamento 

e, em 1976, dois terços da população do mundo viviam em países que 

apresentavam leis mais flexíveis (SCHOR; ALVARENGA, 2002). 

Nessa época, as feministas lutaram bravamente a favor da descriminalização do 

abortamento, alegando, principalmente, questões sociais, associadas à mortalidade 

materna, principalmente nas mulheres de baixa renda, e aos altos custos do 

tratamento de seqüelas relacionadas com o abortamento para o Estado, sob o 

slogan “Nosso corpo nos pertence”, enquanto, para a Igreja Católica Romana, o que 

estava, e ainda está em jogo, é a defesa do dogma contra o abortamento e não a 

defesa dos direitos individuais ou sociais (BARSTED,1998). 

As sanções penais, em relação ao aborto, variam muito através dos tempos e de 

localidade para localidade. Desde a Idade Média até os dias atuais, o aborto tem 

sido uma prática difundida e um problema de saúde pública em todo o mundo. 



 

2.4.2 Aspectos conceituais 

 

A definição de nascido morto ou natimorto é perda fetal a partir da 22ª semana de 

gestação, ou quando o feto atinge peso de 500g. Evento que também é denominado 

"perdas fetais tardias". O período perinatal tem início na 22ª semana gestacional 

completa (154 dias) e se estende até os sete primeiros dias após o nascimento, de 

acordo com a CID-10 (BRASIL, 2006). Acredita-se que a mortalidade perinatal – 

mortalidade infantil neonatal precoce e a natimortalidade – sofrem influência dos 

mesmos fatores causais pré-natais e intranatais (LAURENTI; BRUCHALLA, 1997), 

como prematuridade, asfixia, infecções intra-uterinas, toxemia gravídica e 

malformações múltiplas (VAZ, 1997).  

Rocha e Andalaft Neto (2003, p. 258) citam: 

O termo aborto refere-se ao produto da concepção eliminado da cavidade 
uterina ou abortado, enquanto o termo abortamento, mais aceito pelos 
médicos, diz respeito ao processo que ameaça a gravidez e pode culminar 
ou não com a perda gestacional. 

Abortamento é a interrupção da gravidez antes da viabilidade do produto da 

concepção. O limite superior determinado pela Organização Mundial da Saúde é 

fixado em 20 - 22 semanas e/ou corresponde a feto de 500g (BENZECRY, 2000). 

Os abortamentos podem ser considerados precoces, até doze semanas, e tardios, 

com mais de doze semanas. Em pelo menos 1/3 dos casos espontâneos, as causas 

não são identificadas e, nos outros 2/3, as etiologias mais freqüentes são: alterações 

cromossômicas e gênicas; doença do ovo; alterações placentárias, do cordão 

umbilical e das membranas ovulares; causas imunológicas; doença uterina; 

gemelaridade; incompetência istmocervical; fatores maternos; infecções; 

traumatismo; doença endócrina (BENZECRY, 2000). 



 

De acordo com Resende e Montenegro (2006), são formas clínicas do abortamento: 

a) ameaça de abortamento ou abortamento evitável, que se caracteriza por 

hemorragia sugerindo anomalia decidual e/ou descolamento do ovo, o que pode 

ocorrer em 20% das gestações no primeiro trimestre, entretanto se interrompe na 

metade desses casos; 

b) trabalho de abortamento ou abortamento inevitável quase sempre é precedido 

pela ameaça de abortamento e manifesta-se no estádio de iminente expulsão; 

c) abortamento completo caracteriza-se pela expulsão do ovo, cessação das cólicas 

e diminuição do sangramento a perdas muito discretas, sendo freqüente até oito 

semanas de gestação; 

d) abortamento incompleto é a eliminação parcial do ovo causando hemorragia – é 

um terreno propício à infecção; 

e) abortamento complicado ou infectado geralmente tem origem na interrupção 

induzida da gestação por meio de más condições técnicas, mas há algumas 

exceções; 

f) aborto retido se dá quando, após três a quatro semanas da morte do concepto, 

não ocorre expulsão, abortamento; 

g) abortamento habitual é conceituado como duas ou três interrupções sucessivas 

da gravidez.  

O abortamento também pode ser induzido legalmente pelo fato de a vida da mãe 

estar ameaçada com a gestação e em caso de estupro. Além disso, observa-se um 

grande número de casos de abortamento provocado sendo utilizado como meio de 

anticoncepção. 



 

Faúndes et al. (2004a) citam que o abortamento induzido é tido como importante 

problema de saúde pública em todo o mundo, principalmente nos países em que as 

leis restringem a sua prática. 

 

 

2.4.3 Aspectos legais/jurídicos 

 

Na maior parte dos países desenvolvidos, como Inglaterra e Estados Unidos, o 

abortamento pode ser legalmente realizado no primeiro trimestre por qualquer 

causa, inclusive por um motivo inconsciente (REZENDE; MONTENEGRO, 2006). 

Van Look e Cottingham (2002) fazem uma comparação entre os motivos alegados 

para a indução do término da gestação e a porcentagem de países desenvolvidos e 

em desenvolvimento que permitem por lei o abortamento induzido. Segue a 

permissão relacionada com os países desenvolvidos: 96% deles permitem o 

abortamento para salvar a vida da mulher, 88% para preservar a saúde física da 

mãe, 85% para resguardar a saúde mental materna, 81% em caso de estupro ou 

incesto, 81% no caso de anormalidade fetal e 75% por razões econômicas e sociais. 

A porcentagem dos países em desenvolvimento, em relação à permissão legal, é: 

99% autorizam no caso de risco de morte para a mãe, 55% para poupar a saúde 

física materna, 54% para reservar a saúde mental da mulher, 30% no caso de 

estupro e incesto, 26% devido a anomalias fetais e 19% por razões sociais e 

econômicas. 

O Código Penal Brasileiro, de 1940, em seus arts. 124, 125, 126, 127, resolve que o 

abortamento provocado constitui crime, sob pena de detenção ou reclusão, que 



 

pode variar de um a dez anos, de acordo com o indivíduo provocador do 

abortamento (a própria mulher ou terceiros), se o ato foi realizado com o 

consentimento ou não da gestante, se a ação acarretou lesão corporal de natureza 

grave à mulher e se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte (BRASIL, 

1999). 

O art. 28 delibera que não se pune abortamento provocado por médico nos casos de 

aborto necessário, se não houver outro meio de salvar a vida da gestante, e também 

nos casos de gravidez resultante de estupro (BRASIL, 1999). 

Rocha e Andalaft Neto (2003) expõem que o abortamento é freqüentemente 

praticado e dificilmente a punição judicial é aplicada, mesmo sendo esse ato proibido 

por lei. Por outro lado, os casos de abortamento permitidos, citados no art. 128 do 

Código Penal, são relativamente pouco praticados na condição de abortamento 

legal, seja por falta de acesso aos serviços de saúde, seja pelo medo de 

incriminação e desconhecimento dos trâmites legais para realizá-lo.  

Costa (1999b) afirma que essas medidas legais não diminuem a prática do 

abortamento induzido no País e sim perpetuam as desigualdades socioeconômicas 

presentes na história do País. Mulheres com recursos financeiros têm acesso a 

métodos seguros de interrupção da gestação, enquanto outras, de classes menos 

abastadas, são obrigadas a se submeter a procedimentos inseguros que podem até 

colocá-las em condições de risco de morte. Essa realidade faz com que o 

abortamento constitua uma das principais causas responsáveis pelo aumento da 

mortalidade materna. 

Van Look e Cottingham (2002) também criticam legislações restritivas, uma vez que 

aumentam as taxas de abortamentos inseguros e, conseqüentemente, da 

mortalidade materna. Cates Junior, Grimes e Schulz (2003, p. 27), numa discussão 



 

sobre o impacto da legalização do abortamento nos Estados Unidos da América, 

asseguram que “[...] atualmente, o abortamento legal tem menor probabilidade de 

causar morte que uma injeção de penicilina”. 

Hessini (2005) afirma que a legalização do abortamento deve ser focada na reforma 

da legislação e na construção de um sistema de saúde de qualidade e capaz de 

atender às necessidades da mulher.  

Mori (1997) defende que a legalização do abortamento constitui uma questão de 

direitos civis e humanos. Uma vez que Estados laicos pregam a liberdade religiosa, 

a ilegalidade do abortamento violaria os direitos daqueles que optam pela sua 

prática, baseados em sua visão de mundo.  

Nery e Tyrrell (2002) declaram que, nas três últimas décadas do séc. XX, o Estado, 

a Igreja Católica e a sociedade brasileira têm colocado em pauta e discutido a 

problemática do abortamento com interesse e freqüência, mais especificamente 

quando se trata da sua descriminalização. Nas décadas de 70 e 80, o Estado 

praticamente não assegurava o direito de atendimento à mulher em situação 

abortiva, apenas limitava-se a disciplinar o assunto por meio dos dispositivos legais 

do Código Penal Brasileiro. 

Nos anos 90, devido aos movimentos feministas e sociais, o problema do 

abortamento passou a ser tratado de maneira mais precisa na agenda do Governo. 

Entretanto, o País continuou limitado à aplicação do abortamento permitido por lei, 

por influência social da Igreja, desconhecimento por parte da população de seus 

direitos e por impedimentos éticos dos profissionais de saúde, que está acima de 

tudo, e nem sempre deixa fazer cumprir as determinações legais nos serviços de 

saúde (NERY; TYRRELL, 2002).  



 

A partir do final da década de 80 e início dos anos 90, houve a criação dos serviços 

de saúde que dão assistência ao abortamento legal, constituído por alguns hospitais 

públicos. Em 1998, foi elaborada a norma técnica para prevenção e tratamento dos 

agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes, que traz 

regras de atendimento à mulher vítima de violência sexual e também com gravidez 

decorrente de estupro, e solicita a indução ao abortamento aos serviços públicos de 

saúde (ROCHA; ANDALAFT NETO, 2003). 

Van Look e Cottingham (2002) e Billings e Benson (2005) defendem a criação de 

serviços seguros para assistência ao abortamento, alegando que essa iniciativa 

pode ajudar a salvar a vida das mulheres e também diminuir os custos, para o 

sistema, relacionados com as complicações do abortamento inseguro. 

O avanço da tecnologia tem oferecido métodos diagnósticos cada vez mais precisos 

e levado a debate a liberação do abortamento nos casos de malformação fetal. 

Apesar de ser proibido por lei, o aborto devido à malformação fetal, mediante 

autorização judicial, já é realizado em nosso país. É importante mencionar que a 

liberação da punição penal do abortamento em casos de malformação congênita 

está tramitando na Câmara do Deputados como anteprojeto de lei a ser votado. O 

anteprojeto propõe a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, até 

20ª semana em caso de estupro e em qualquer idade gestacional, quando a 

gravidez implicar risco de morte à mulher ou em caso de malformação fetal 

incompatível com a vida. Também assegura que o SUS realize a interrupção da 

gravidez e revoga os artigos do Código Penal que tratam o aborto como crime 

(COLLUCCI, 2005). 

Tendo em vista qualificar e humanizar a atenção à mulher em situação de 

abortamento, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: plano de 



 

ação 2004 -2007 (BRASIL, 2004a) preconiza elaborar o Manual de Atendimento 

Humanizado ao Aborto Inseguro e ao Aborto Previsto no Código Penal, revisar a 

Norma Técnica de Atenção ao Aborto Legal, apoiar capacitações sobre atenção 

humanizada ao abortamento inseguro, garantir maternidade de referência na 

atenção ao abortamento previsto pelo Código Penal, implantar a técnica de 

curetagem pela aspiração a vácuo e garantir anestesia nas curetagens pós-

abortamento. 

Essas políticas visam a oferecer segurança à mulher para realização do 

abortamento previsto por lei, todavia, sabe-se que se está longe de realmente 

oferecer uma assistência integral e humanizada às cidadãs que se encontram nas 

situações em que o abortamento é legal, pois essa é uma questão que envolve 

valores sociais, culturais, éticos e religiosos e, dessa maneira, sempre levantará 

controvérsias, conflitos e divergências de opiniões, o que dificulta o pleno exercício 

do direito ao abortamento previsto por lei. 

 

 

2.4.4 Aspectos sociais  

 

Schor e Alvarenga (2002) atribuem o grande número de gestações indesejadas e a 

ocorrência de inúmeros abortamentos induzidos ao atraso cultural, à paternidade 

irresponsável, à ignorância do uso de métodos anticoncepcionais, à falta de 

educação sexual, ao problema da gravidez na adolescência, enfim, a uma série de 

fatores que vão desde questões relacionadas com a precariedade da situação 

pessoal e de condições de vida em frente à urbanização desenfreada, a carências 

de programas educativos e de planejamento reprodutivo.  



 

Sabe-se que o evento de uma gravidez indesejada, principalmente na adolescência, 

influencia significativamente na perpetuação de situações de pobreza, pois dificulta o 

acesso da mulher à escola e, conseqüentemente, diminui as oportunidades de 

ascensão profissional e econômica. 

Mesmo com a entrada da mulher, de todas as classes sociais, no mercado de 

trabalho, trazendo a sensação de independência financeira, as diferenças sociais e 

de gênero permanecem, devido à dupla jornada, à exploração e à forma em que as 

estratégias contribuem para a reprodução da desigualdade, uma vez que mulheres 

da classe média, para sair da esfera do lar, se beneficiam da farta oferta de 

trabalhadoras domésticas, que se submetem a duplas jornadas em troca de salários 

extremamente baixos e às margens das leis trabalhistas (GIFFIN, 2002). 

Em uma pesquisa realizada em um hospital municipal de Santo André, na Grande 

São Paulo, Schor (1990) concluiu que 60% das mulheres que foram internadas, por 

complicações do abortamento, eram assalariadas não especializadas, e a maioria 

delas não apresentava estabilidade marital.  

Sabroza et al. (2004) mencionam a situação conjugal como um estado que influencia 

a maneira como a gravidez é encarada pela mulher e também pela família e pela 

sociedade, podendo interferir nas relações interpessoais e contribuir, 

consideravelmente, com o resultado final da gestação.  

Também no estudo de Fonseca, realizado em Fortaleza, no ano de 1992 a 1993, 

pode-se verificar que a proporção de mulheres que praticaram o abortamento e 

viviam sozinhas ou não tinha uma união estável foi de 61,5% (FONSECA et al., 

1996). Resultado parecido também é encontrado no estudo de Costa et al. (1995), 

quando a proporção de mulheres que pensou em abortar e que efetivamente 



 

interrompeu a gravidez foi significativamente menor entre as mulheres casadas do 

que entre as que tinham engravidado em outro tipo de relacionamento. 

No estudo de Su et al. (2005), desenvolvido no Hospital Universitário Nacional de 

Singapura, entre outubro de 2002 e abril de 2004, 65,6% das mulheres entrevistadas 

referiram como motivo para o término da gestação razões sociais. 

Em sua pesquisa, Lawrence et al. (2005) indagaram a 1.209 mulheres americanas 

sobre os motivos que as levaram a praticar o abortamento. As razões mais citadas 

foram de ordem social: um filho mudaria dramaticamente sua vida (74%), não poder 

sustentar uma criança no momento (73%), problemas no relacionamento (48%) e 

desejo de evitar ter um filho sozinha (48%). 

Moretti, Rovani e Vargas (1998) registram os principais motivos de ordem social que 

levam a mulher a praticar o abortamento: 

a) a mulher não pode arcar com os custos de ter e criar um filho, porque ela, ou 

seu companheiro, ganha pouco, trabalha em emprego de tempo parcial, está 

desempregada ou estuda; 

b) a relação da mulher com o companheiro é instável e não tem constância 

suficiente para que o casal considere ter e criar filhos juntos, ou o homem 

retirou seu apoio emocional e econômico, quando tomou conhecimento da 

gravidez; 

c) as adolescentes grávidas ou mulheres solteiras grávidas temem, com 

freqüência, a rejeição da família e da sociedade; 

d) algumas mulheres solteiras e jovens desejam alcançar determinado nível de 

realização pessoal antes da maternidade. 



 

Lucena (2000), ao discutir as questões sociais do abortamento, ressalva ainda que a 

situação econômica é determinante na forma de realização do aborto. A situação de 

clandestinidade do ato faz com que mulheres economicamente favorecidas utilizem 

o serviço de clínicas especializadas e assépticas, enquanto as mulheres pobres 

realizam abortos caseiros e muitas vezes de maneira inadequada. 

Pelo exposto, percebe-se que o problema do abortamento induzido tem origem, 

principalmente, nas questões de cunho social e econômico, revelando a importância 

de se oferecer à população melhores condições de vida, oportunidades de educação 

e emprego, moradia, alimentação, lazer adequados e, principalmente, melhor nível 

educacional. 

          

                                                                                                                                             

2.4.5 Aspectos religiosos 

 

A Igreja Católica Romana condena a prática do aborto, mesmo que a decisão seja 

terapêutica, só permitindo em caso de gravidez ectópica, pelo fato de a remoção do 

feto ter o objetivo de impedir a hemorragia pelo rompimento da trompa, não sendo 

assim considerada como abortamento (VERARDO, 1987).  

“A partir da metade do séc. XVIII, a tendência papal tem se dirigido a uma posição 

cada vez mais rigorosa sobre o aborto” (KLOTZ, 1982). Por sua vez, Rohden (2003) 

conta que, em 1869, o Papa Pio IX constituiu a pena de excomunhão ao 

abortamento praticado em qualquer idade. Cavalcanti, Andrade e Teixeira (1999) 

mostram que, em 1931, Pio XI confirmou o exposto por considerar que a vida 

começa na união do óvulo e espermatozóide. João Paulo II, no Brasil, em 1997, 



 

afirmou seu parecer dizendo que o abortamento é um erro moral e um homicídio 

(CAVALCANTI; ANDRADE; TEIXEIRA,1999). 

Como se pode observar, a Religião Católica, a predominante em nosso país, 

condena a prática do abortamento, inclusive nas situações amparadas pelo Código 

Penal Brasileiro, o que, com certeza, tem uma enorme influência histórica, social e 

política nas questões referentes ao tema, pois a crença religiosa de uma população 

incide, expressivamente, nos valores morais e de conduta de um povo. 

O’Brien (2005) defende que a visão da igreja deve ser considerada como uma 

postura, não como política, pois, se se prega a liberdade individual, as pessoas 

devem ter direito à escolha. 

Judeus ortodoxos, conservadores e reformados, têm pontos de vistas diferentes em 

relação ao problema do aborto. Estes últimos são favoráveis a leis mais permissivas, 

enquanto os conservadores defendem leis mais estritivas e ortodoxos apóiam leis 

mais restritivas. O judeu ortodoxo aceita apenas a prática do abortamento quando 

há risco de morte para a mãe. A lei judaica considera fatores psicológicos com 

potencial para causar séria ameaça para a mãe (KLOTZ, 1982). 

No judaísmo não existe uma autoridade máxima que dita a conduta a ser seguida 

pelos adeptos, o que faz com que o judeu possa ter liberdade sobre os seus atos. 

Para eles o feto só se transforma em ser humano quando nasce, o que faz com que 

tenham uma posição mais flexível em relação ao abortamento (SCHOR; 

ALVARENGA, 2002). Verardo (1997) refere que o rabino norte-americano David M. 

Feldman defende que, quando a mulher interrompe a gestação, é como se ela 

deixasse de ter relações sexuais com seu marido para evitar a gravidez, em nenhum 

dos dois casos há homicídio. 



 

Já para o espiritismo, hinduísmo e budismo, é no momento da concepção que tem 

início uma nova vida (VERARDO, 1997).  

Segundo os espíritas, o abortamento só se justifica quando a vida da mãe estiver 

ameaçada pela gestação, caso contrário a interrupção da gravidez é vista como 

assassinato de um ser completamente indefeso. 

Para o hinduísmo, o útero é um lugar que tem por única finalidade proteger o feto e, 

em contrapartida, o espermatozóide é sinônimo de luz e energia criadora, o que 

simboliza bem a superioridade do homem em relação à mulher. Em conseqüência 

disso, é o homem quem decide se vai interromper ou não a gravidez (VERARDO, 

1997). 

Os budistas são contra o abortamento e também não concordam em condenar quem 

o cometeu, pois pregam a consciência da vida e a responsabilidade dos praticantes 

por seus atos (HONMON BUTSURYU-SHU DO BRASIL, BUDISMO, 2006).  

Já os islamitas acreditam que o ser gerado é animado, recebe sua alma no final do 

quarto mês de gestação. Se um abortamento intencional ocorrer antes da animação 

do feto ou depois da animação do feto e o feto morrer antes de sair do ventre, os 

envolvidos deverão pagar uma indenização referente ao valor de cinco camelos. 

Quando o abortamento ocorre depois da animação do feto e este sai do ventre 

materno ainda vivo, o valor da indenização sobe para o equivalente a cem camelos. 

Em todas as fases gestacionais, o abortamento para os islamitas é ilícito, entretanto, 

após animação do feto, ele é mais recriminável (VERARDO, 1997). 

Segundo Schor e Alvarenga (2002), as Igrejas Evangélicas não encaram o 

abortamento como método de controle da natalidade, mas o aceitam quando a 

gravidez está colocando a vida da mãe em risco. Algumas correntes protestantes 



 

aceitam o abortamento quando o feto contrai anomalias ou doenças graves 

(VERARDO, 1997). 

 

 

2.4.6 Aspectos éticos 

 

Ética, pelo dicionário Michaelis (1998, p. 908), significa “[...] parte da filosofia que 

estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. É a ciência 

normativa que serve de base à filosofia prática”. 

O Código de Ética médica define que só é permitido ao médico praticar o 

abortamento nos casos previstos pelo art. 128 do Código Penal. Nesses casos, o 

médico deve consultar, em conferência, dois colegas e, a seguir, registrar uma ata 

em três vias: uma será remetida ao Conselho Regional de Medicina, outra será 

destinada ao diretor clínico do Serviço de Saúde e a terceira ficará sob poder do 

médico que realizou a internação (SCHOR; ALVARENGA, 2002). 

O Código de Ética da Enfermagem, no cap. V e art. 45, estabelece que é proibido 

provocar abortamento ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. 

Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua 

consciência, sobre sua participação ou não no ato abortivo (CONSELHO REGIONAL 

DE ENFERMAGEM – ES, [200-]). 

Brasil (2005b) expõe que, perante um abortamento, quer seja induzido, quer seja 

provocado, qualquer profissional de saúde deve honrar o sigilo da prática 

profissional de assistência à saúde, como dever legal e ético, não podendo, dessa 

maneira, delatar o ocorrido às autoridades policiais, judiciais e nem ao Ministério 



 

Público, exceto para proteção da usuária e com seu consentimento. Em caso de 

menor de idade, também é vedado revelar o segredo, inclusive para os responsáveis 

pela adolescente, desde que esta seja capaz de conduzir e solucionar seus próprios 

problemas e a não revelação do fato não traga qualquer tipo de danos à paciente. 

Deverá haver registro no prontuário da cliente de qualquer decisão a ser tomada. 

A norma técnica do Ministério da Saúde “Atenção Humanizada ao Abortamento” 

aponta que a atenção à mulher, em qualquer tipo de abortamento, deve respeitar os 

princípios éticos de liberdade, dignidade, autonomia e autoridade moral e ética para 

resolver, afastando discriminação, preconceitos e atitudes que possam diminuir a 

qualidade e conseqüente humanização da assistência (BRASIL, 2005b). 

Dallari (2005) conclui: 

O aborto é um caso típico onde as posições quanto ao fundamento ético 
são inconciliáveis. Para alguns se trata do direito à vida, para outros é 
evidente que envolve o direito da mulher ao seu próprio corpo e há, ainda, 
os que estão convencidos de que a malformação grave deve ser eliminada 
a qualquer preço porque a sociedade tem o direito de ser constituída por 
indivíduos capazes. Toda a sociedade - e quem trabalha diretamente com 
a saúde do povo em particular - deve discutir em busca do consenso 
possível sobre a prática da interrupção voluntária da gravidez, a fim de 
evitar a arbitrariedade ética. E os juristas têm uma contribuição importante 
para oferecer à sociedade, normalizando os deveres morais essenciais 
para a preservação desses princípios éticos fundamentais. 

Dentro do contexto do abortamento, cabe ao profissional de Saúde oferecer uma 

assistência acolhedora, aberta à escuta, livre de prejulgamentos e preconceitos, e 

também que ele não imponha valores pessoais e, acima de tudo, desenvolva a 

habilidade em lidar com os conflitos, medos, angústias da mulher, a fim de criar um 

canal aberto à comunicação, o que ajudará na terapêutica adotada. 

 

 



 

2.4.7 Principais métodos utilizados 

 

Como métodos medicamentosos, há o RU 486 (mifepristona), o methotrexato, o 

misoprostol (cytotec) e a ocitocina. No Brasil, têm-se disponíveis somente as duas 

últimas drogas citadas. A interrupção da gestação também pode ser alcançada por 

meios físicos, como a aspiração a vácuo, a aspiração manual intra-uterina e a 

curetagem uterina; por meio químico, como a solução salina e cloreto de potássio; e 

de maneira cirúrgica, utilizando-se a técnica de histerotomia ou microcesária. 

A mifepristona tem como mecanismo de ação a suspensão do suprimento de 

progesterona ao útero grávido, uma vez que se une ao receptor uterino dessa 

substância, sem ativá-lo, o que lesa a decídua, provocando a morte e a eliminação 

do ovo (REZENDE; MONTENEGRO, 2006). 

O methotrexato atinge o trofoblasto paralisando sua implantação pelo fato de inibir a 

sincicionalização do citotrofoblasto (REZENDE; MONTENEGRO, 2006). 

A medicação popularmente conhecida por cytotec é um análogo da prostaglandina 

E1, utilizada como coadjuvante na terapêutica da úlcera gástrica e duodenal. Age no 

amadurecimento do colo, provocando abertura da cérvice e contração uterina. 

Chegou ao mercado brasileiro em 1987, e foi no Brasil que a droga se popularizou 

por seus efeitos abortivos (OSAVA et al., 1997). Costa (1999b, p. 170) afirma que 

“[...] a morbidade relacionada aos abortamentos diminuiu desde que a droga passou 

a ser utilizada”. O misoprostol tem sido estudado e utilizado em vários países, devido 

ao seu baixo custo, facilidade de armazenamento e utilização (SU et al., 2005). 

Osava et al. (1997) defendem que é a técnica mais empregada atualmente, 

principalmente nos abortamentos provocados, por sua maior segurança e pela 

possibilidade de ser realizada no espaço privado da usuária. 



 

 “Aspiração a vácuo é realizada com cânulas de 8-14mm, introduzidas no canal 

cervical, após prévia dilatação, e conectadas a bomba de sucção” (REZENDE; 

MONTENEGRO, 2006, p. 603). 

A técnica de aspiração manual intra-uterina é utilizada até a 12ª semana de 

gestação e consiste na aspiração uterina por uma cânula de 4 a 12mm de diâmetro 

acoplada a uma seringa com vácuo, após a dilatação do colo com velas de Hegar, o 

que proporciona retirada dos restos ovulares por meio de raspagem e aspiração 

(BRASIL, 2005b). Entre as técnicas de esvaziamento uterino, essa é a mais utilizada 

nos países que permitem o abortamento induzido (REZENDE; MONTENEGRO, 

2006). 

A curetagem é a técnica mais utilizada no Brasil e consiste em proporcionar a 

raspagem da cavidade uterina, retirando o material desprendido pela cureta. A 

técnica só pode ser realizada se o colo uterino estiver previamente dilatado ou 

aberto (BRASIL, 2005b). 

No método da solução salina, o líquido amniótico é retirado e substituído por solução 

salina concentrada ou por soluto fisiológico, com o intuito de encharcar os pulmões 

do feto (CAVALCANTI; ANDRADE; TEIXEIRA, 1999). 

A injeção de cloreto de potássio no coração do feto é chamada feticídio terapêutico e 

somente está recomendada nos casos de malformação fetal (REZENDE; 

MONTENEGRO, 2006). 

A histerotomia ou microcesária é utilizada em gestações mais tardias e consiste na 

maneira mais agressiva de se induzir o abortamento (REZENDE; MONTENEGRO, 

2006). 



 

Existem outros meios de se provocar o abortamento, entretanto, em sua maioria, 

não são aconselháveis seja pela insegurança do ato, seja pela dúvida de sua 

eficácia. São eles: 

a) sondas e objetos sólidos – introduz-se na cavidade uterina com o objetivo de 

romper as membranas e descolar o ovo. Este método não tem sido muito 

empregado no Brasil, após o surgimento do misoprostol e, quando utilizado, é 

responsável por um grande número de abortamentos infectados; 

b) ingestão oral ou injeção de produtos hormonais; 

c) pressão abdominal e exercícios; 

d) chás de liamba com aguardente, alecrim com hortelã de folha pequena, chá de 

cabeça de negro, chá de quebra-pedra, chá de cabacinha, chá de flor de romã, 

cominho, analgésico com aguardente – métodos de efeito abortivo duvidoso 

(CAVALCANTI; ANDRADE; TEIXEIRA, 1999). 

Gillon (2001) argumenta que, se o abortamento, em vários países, é permitido no 

estágio em que o feto é capaz de sentir dor, deveria ser administrado algum tipo de 

anestesia durante o procedimento, com o objetivo de prevenir a dor fetal.   

 

 

2.5 O MUNICÍPIO DA SERRA 

 

O município da Serra é composto por 118 bairros. É o segundo do Espírito Santo em 

população, tendo sido contabilizados, no censo do IBGE de 2000, 330.874 

habitantes, o que representa 23,2% da população da Região Metropolitana da 

Grande Vitória e 10,7% da população do Estado (ESPÍRITO SANTO, 2004a). 



 

O censo demográfico 2000, em sua seção nupcialidade e fecundidade, revelou a 

existência, no município da Serra, de 130.753 mulheres com dez anos ou mais de 

idade. Destas, 81.296 já haviam tido filhos (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2000). 

A Serra está na Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada. O sistema de saúde do 

município, segundo o site da Prefeitura Municipal da Serra (ESPÍRITO SANTO, 

2004b), é composto por: Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) - DST/AIDS; 

Central de Ambulâncias; Centro de Referência Ambulatorial (CRA); Centro de 

Controle de Zoonoses; Farmácia Central; Pronto-Atendimento Infantil; Programa de 

Tuberculose e Hanseníase; Pronto-Atendimento da Serra; Pronto-Atendimento e 

Maternidade de Carapina; Vigilância Epidemiológica; Vigilância Sanitária; e 

Unidades Regionais e Básicas de Saúde. 

O município conta com vinte unidades básicas de saúde que possuem odontólogos, 

enfermeiros e as especialidades médicas de pediatria, ginecologia e clínica geral, 

prestando os seguintes serviços: agendamento para outras especialidades; 

atendimento odontológico; consulta médica; curativo/nebulização/injeção; farmácia; 

lâmina para malária; planejamento familiar/Programa de Assistência Integral a 

Saúde da Mulher, pré-natal /preventivo; Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN); teste do pezinho; vacinas (inclusive BCG). 

As quatro unidades regionais de saúde existentes no município possuem os 

seguintes profissionais: pediatra, ginecologista, clínico geral, dermatologista, 

psicólogo, psiquiatra, assistente social, odontólogo e enfermeiro e disponibilizam 

acompanhamento psicológico de crianças e adultos; atendimento para mordedura 

de animais; consulta médica; curativo/nebulização/injeção; farmácia; lâmina para 

malária; planejamento familiar/PAISM/Grupo de gestantes, pré-natal/preventivo; 



 

posto de coleta de exames laboratoriais; Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional; teste do pezinho; vacinas (inclusive anti-rábica e BCG); vigilância 

epidemiológica; Programa de Saúde Mental; e Programa de Diabetes e Hipertensão 

Arterial. 

Estão implantadas no município 22 equipes da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), sendo duas em André Carloni, uma em Boa Vista, uma em Barro Branco, 

uma em Campinho da Serra, duas em Carapina Grande, duas em Central Carapina, 

duas em Jardim Carapina, três em Jardim Tropical, quatro em José de Anchieta, 

duas em Carapina Grande I e duas em Carapina Grande II. Também estão em 

funcionamento na Serra nove equipes do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS), sendo quatro em Planalto Serrano e uma em cada um destes 

bairros: Laranjeiras Velha, Pitanga, Carapina Grande, Taquara I e Taquara II. 

O PAISM/Planejamento Familiar está implantado e em funcionamento, oferecendo 

palestras educativas, consultas individuais e acesso a métodos anticoncepcionais 

em todas as unidades de saúde do município, tanto nas unidades básicas como nas 

unidades com PACS e ESF. O Programa disponibiliza os seguintes métodos: 

anticoncepcionais orais combinados e só de progesterona, anticoncepcionais 

injetáveis mensais e trimestrais, pílula do dia seguinte, preservativo e dispositivo 

intra-uterino. 

De acordo com o relatório do PAISM, no ano de 2004, o Programa de Planejamento 

Familiar do município atendeu 16.470 usuárias. Destas, 54,79% utilizaram pílulas 

combinadas, 6,28% pílulas de progesterona, 0,1% hormônios injetáveis, 32,11% 

códon, 1,25% DIU e 5,48% contraceptivo oral associado ao preservativo. Em relação 

às atividades educativas, foram realizadas 179 palestras sobre métodos 

contraceptivos (ESPÍRITO SANTO, 2004d). 



 

Segundo o Sistema de Informação de Nascidos Vivos (ESPÍRITO SANTO, 2004e), 

no ano de 2004, o total de crianças nascidas residentes no município da Serra foi 

6.562, e o total de partos realizados no município foi 3.339, sendo 1.361 no Hospital 

Dr. Dório Silva, 1.299 na Maternidade de Carapina, 108 no Hospital Metropolitano, 

569 no Vitória Apart Hospital e dois no Pronto-Atendimento da Serra. 

O Programa de Humanização do Pré-Natal e do Nascimento registrou, em 2004, na 

Serra, 3.205 primeiras consultas de pré-natal, no mesmo ano 52,22% das gestantes 

realizaram sete ou mais consultas e 91,58% fizeram quatro ou mais consultas de 

pré-natal (BRASIL, 2004b). 

A taxa de mortalidade materna do município, em 2004, foi de 15,88 por 100 mil 

nascidos vivos, tendo somente uma morte registrada por causa obstétrica direta 

(ESPÍRITO SANTO, 2004f).                                                                                                           

Em um levantamento do ano de 2004, realizado na Maternidade de Carapina, das 

1.618 internações, 204 se deram devido a abortamento, o que representa 12,60% 

das internações e 13,50% do término das gestações. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 OBJETIVOS 

 

Foram estabelecidos os seguintes objetivos para este trabalho: 

a) identificar o perfil sociodemográfico e reprodutivo das mulheres internadas em 

uma maternidade do município da Serra, Espírito Santo; 

b) avaliar a ocorrência de abortamento induzido associado aos aspectos 

sociodemográficos e reprodutivos de mulheres admitidas em uma maternidade do 

município da Serra, Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo transversal com uma abordagem quantitativa. 

De acordo com Klein e Bloch (2004, p. 125), o estudo transversal é: 

[...] aquela estratégia de estudo epidemiológico que se caracteriza pela 
observação direta de determinada quantidade planejada de indivíduos em 
uma única oportunidade [...]. Mais freqüentemente, a característica que 
define uma população, alvo de um estudo seccional, está relacionada com 
critérios geográficos, políticos e administrativos, que a limitam em termos 
espaciais. [...] uma população também pode ser descrita em função de 
outras características como o sexo, a faixa etária e a ocupação. [...] outra 
característica fundamental dos estudos seccionais, que se utilizam de 
amostras, diz respeito à inferência. Neste contexto a inferência será 
compreendida pela sua conotação estatística. 

 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido na Maternidade de Carapina, uma vez que 48,8% dos 

partos realizados no município da Serra, na rede pública, são efetuados nessa 

maternidade (ESPÍRITO SANTO, 2004f).  

A Maternidade e Pronto-Atendimento de Carapina é uma instituição pública da 

Prefeitura Municipal da Serra – ES, situada na Rua São Pedro, s/n, Jardim Limoeiro, 

Carapina, que atende pela razão social de Maternidade e Pronto-Atendimento 

Coronel Leôncio Vieira de Rezende. Foi inaugurada em 1982, só iniciando seu 

funcionamento como maternidade em 1987. Foi reinaugurada em 26 de janeiro de 

1998, após ter passado por reforma em sua estrutura física e de pessoal. 



 

A maternidade presta assistência a gestantes, parturientes, puérperas e recém-

nascidos de baixo risco, a maioria residente no município da Serra. 

Hoje a entidade conta com dezenove leitos, sendo dezesseis deles nas duas 

enfermarias que funcionam como alojamento conjunto, um leito de isolamento para 

pacientes com doenças infecto-contagiosas e dois leitos de pré-parto; central de 

material esterilizado; sala de parto; centro cirúrgico; berçário; posto de coleta de leite 

materno; posto de Enfermagem; sala dos enfermeiros; repouso médico e de 

Enfermagem. 

O serviço, excluindo os funcionários do Pronto-Atendimento, possui em seu quadro 

144 servidores, sendo 18 auxiliares administrativos, 7 auxiliares de serviços gerais, 

11 funcionários da lavanderia, 4 técnicos de radiologia, 4 motoristas, 38 auxiliares de 

Enfermagem, 2 técnicos de Enfermagem, 10 enfermeiros, 22 obstetras, 16 

neonatologistas, 10 anestesistas e 2 assistentes sociais.  

 

 

4.3 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

A população de mulheres usuárias da Maternidade de Carapina é, em sua maioria, 

residente no município da Serra e possui baixo nível socioeconômico. 

A escolha do modelo de estudo foi estratégica para traçar o perfil das usuárias da 

Maternidade de Carapina, permitindo a estratificação da amostra em grupos 

distintos. Foram selecionadas para participar do estudo mulheres admitidas no 

serviço, no período de agosto de 2005 a janeiro de 2006, sendo locadas em três 

grupos: 



 

Grupo 1 – mulheres admitidas na maternidade por complicações do abortamento e 

que declararam tê-lo induzido. 

Grupo 2 – mulheres internadas na maternidade por complicações do abortamento e 

que o declararam como sendo espontâneo.  

Grupo 3 – mulheres que tiveram gestação a termo selecionadas aleatoriamente da 

seguinte maneira: foi a primeira internação após a escolha de uma mulher do Grupo 

1 e de uma entrevistada do Grupo 2.  

 

 

4.4 INSTRUMENTOS 

 

Foi construído, para levantamento das variáveis, um formulário subdividido em três 

blocos (APÊNDICE B) – Bloco I: características sociodemográficas; Bloco II: 

características reprodutivas; Bloco III: informações sobre o pai da criança e 

familiares – contendo perguntas abertas e fechadas. Esse instrumento baseou-se 

nas variáveis da pesquisa realizada por Fonseca et al. (1998). 

Foi realizado um estudo piloto para validação do instrumento no mês de julho de 

2005. Após esse estudo, foram feitas as alterações necessárias para aplicação do 

formulário de forma a atender ao proposto pela pesquisa. 

 

 

 



 

4.5 LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

 

A coleta das informações e o registro no instrumento foram realizados pela própria 

pesquisadora, no período de agosto de 2005 a janeiro de 2006.  

Tomou-se o cuidado de realizar as entrevistas, nos casos que tiveram indicação de 

curetagem, sempre após o procedimento. 

 

 

4.6 VARIÁVEIS 

 

A) Desfecho da gestação: abortamento induzido, abortamento espontâneo e 

gestação a termo. 

 

B) Características sociodemográficas: 

a) situação conjugal – categorizada em solteira, com namorado, 

separada/divorciada/viúva, e casada/ em união estável; 

b) local de moradia – investigado por bairro de residência; 

c) cor da pele – categorizada em branca, preta, parda, amarela e indígena –a 

resposta foi auto-referida em todas as entrevistas; 

d) escolaridade – variável classificada por anos de estudo; 

e) religião – categorizada em Católica, Espírita, Protestante, outras e nenhuma. 

Também foi investigado se a mulher é ou não praticante da religião, mas não 

foi definido o significado de praticante, de maneira que a entrevistada pôde 



 

responder de acordo com suas próprias concepções sobre seu exercício 

religioso; 

f) profissão/ocupação – variável categorizada em dona de casa, trabalhando 

fora, estudando, desempregada/procurando emprego e se trabalhando fora, 

em quê?; 

g) renda per capita familiar – classificada pela quantidade de salários mínimos. 

 

C) Características reprodutivas: 

a) idade da menarca; 

b) idade da coitarca; 

c) idade na primeira gestação; 

d) intervalo entre a última e a penúltima gestação; 

e) utilização ou não de algum método anticoncepcional no mês da concepção; 

f) pessoa que indicou o método anticoncepcional utilizado; 

g) conhecimento sobre o Programa de Planejamento Familiar do município; 

h) participação em algum tipo de orientação sobre Planejamento Familiar; 

i) planejamento da gravidez; 

j) desejo pela gravidez; 

k) idade gestacional no momento do abortamento; 

l) complicações do abortamento – investigados sinais de infecção na admissão 

hospitalar, tratamento com antibiótico e presença de hemorragia grave na 

admissão; 



 

m) procedimentos realizados – curetagem, nenhum e outros; 

n) método utilizado para o abortamento – categorizado em cytotec (misoprostol) 

somente, cytotec associado a outros métodos e outros métodos (chás, outras 

drogas, injeções, etc.); 

o) número de filhos vivos; 

p) histórico de gestações anteriores. 

  

D) Informações sobre o pai da criança e familiares: 

a) pai da criança trabalha: se trabalha, em quê, se ficou sabendo da gestação e 

que tipo de participação teve na decisão da indução do abortamento; 

b) família: composição, se ficou sabendo da gestação e que tipo de participação 

teve na decisão da indução do abortamento. 

 

 

4.7 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Para análise dos dados de forma quantitativa, foi utilizado o Social Package 

Statistical Science (SPSS) - versão 14.0 (2006). Como métodos de análise 

descritiva, foram utilizados o cálculo de média, desvio-padrão e primeiro, segundo e 

terceiro quartis para as variáveis quantitativas e a distribuição de freqüência absoluta 

e relativa para variáveis qualitativas e quantitativas. O teste de escolha para a 

análise dos três grupos foi o qui-quadrado. Para calcular a razão de chances 



 

prevalentes com um intervalo de confiança de 95%, o grupo gestação a termo foi 

considerado como grupo-padrão.  

As variáveis que apresentaram associação estatisticamente significante foram 

incluídas nas análises multivariadas subseqüentes – regressão logística 

multivariada, não condicional, hierarquizada. No sentido de atender ao segundo 

objetivo do estudo, a análise de regressão priorizou o grupo do abortamento 

induzido e o grupo-padrão.  

 

 

4.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

As pacientes só participaram do experimento se, após informação sobre a pesquisa, 

apresentaram o desejo de contribuir com o estudo, assinando um Termo de 

Consentimento, que foi preenchido em três vias: uma para a paciente, uma para a 

pesquisadora e outra para ser anexada ao prontuário (APÊNDICE A). 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal 

do Espírito Santo e autorizado pela direção da Maternidade de Carapina. 

Esta pesquisa está em consonância com a Resolução nº 196/96, do Comitê 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

O local de estudo não ofereceu resistência à realização desta pesquisa. Todos os 

funcionários da equipe cooperaram de maneira satisfatória tanto oferecendo 

informação, via telefone, de qualquer internação com diagnóstico de abortamento, 

horário previsto para curetagem e alta das pacientes, quanto pelo respeito à 

privacidade da entrevistadora e das entrevistadas no momento da coleta de dados. 



 

5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados serão apresentados em três sessões: características 

sociodemográficas, características reprodutivas e características do abortamento 

atual. A amostra foi composta por 21 mulheres do grupo abortamento induzido, 62 

do grupo abortamento espontâneo e 83 do grupo-padrão, gestação a termo. 

No sentido de cumprir os objetivos propostos, as tabelas serão apresentadas com os 

resultados de todas as mulheres que participaram do estudo, no entanto, na 

discussão dos resultados, será dada maior ênfase à identificação de variáveis 

associadas ao abortamento induzido. 

 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

A Tabela 2 mostra a distribuição de casos de abortamento espontâneo, abortamento 

induzido e gestação a termo, segundo idade, cor da pele, anos de estudo, religião e 

renda mensal. De modo geral, a maioria dos casos, nos três grupos, preservou 

características comuns: idade entre 20 e 24 anos, cor da pele parda, anos de estudo 

de 8 a 11 anos e renda familiar de até 3 salários mínimos. 

Não houve diferença significativa na comparação entre as freqüências dos grupos 

na Tabela1 – p>0,05. 

A idade média dos três grupos foi de 24 anos, desvio-padrão de 6,1 anos, primeiro 

quartil igual a 20 anos, segundo quartil igual a 23 anos e terceiro quartil igual a 27 

anos. A entrevistada mais nova tinha 14 anos e a mais velha 43. Das pacientes que 



 

induziram o abortamento, 57,1% (n=12) tinham idade entre 14 e 24 anos e 19,0% 

(n=4) encontravam-se na adolescência, com idade inferior a 20 anos.  

A média de anos de estudo dos três grupos foi de 7,5 anos, desvio-padrão de 2,7 

anos, primeiro quartil igual a 5 anos, segundo quartil igual a 8 anos e terceiro quartil 

igual a 10 anos; o tempo de estudo variou de 0 a 14 anos. Na presente pesquisa, 

43,6% (n=27) das mulheres do grupo abortamento espontâneo, 49,4% (n=41) das 

pesquisadas do grupo gestação a termo e 38,1% (n=8) das entrevistadas do grupo 

abortamento induzido eram analfabetas ou tinham menos de oito anos de estudo. 

Poucas entrevistadas declararam ter mais de 12 anos de estudo.  

A média da renda familiar foi de dois salários mínimos, desvio-padrão de um, 

primeiro quartil igual a um, segundo quartil igual a dois e terceiro quartil igual a três 

salários mínimos. A renda variou de zero a dez salários. Renda mensal de três 

salários mínimos ou menos foi referida por 59,8% (n=37) das mulheres do grupo 

abortamento espontâneo, por 74,7% (n=62) das do grupo gestação a termo e por 

61,9% (n=13) das entrevistadas do grupo abortamento induzido. Renda superior a 

cinco salários mínimos foi declarada por poucas mulheres. 

As religiões mais citadas foram a Católica e a Evangélica. Nos grupos abortamento 

espontâneo e gestação a termo, o percentual de evangélicas foi maior do que de 

católicas, representando 48,4% (n=30) e 53% (n=44) da amostra, respectivamente. 

O número de mulheres do grupo abortamento induzido que declararam ser católicas 

e evangélicas é igual, totalizando nove mulheres para cada religião, o que 

corresponde a 42,9%. Neste grupo, três mulheres (14,2%) referiram não ter religião.  

Quando perguntadas sobre a prática da religião, a maior parte dos sujeitos do grupo 

abortamento induzido que disseram ter religião (55,6%, n = 10) referiram não serem 

praticantes e, em contrapartida, nos grupos abortamento espontâneo e gestação a 



 

termo, a maioria das mulheres declarou praticar a religião, tendo, respectivamente, 

como porcentagem 57,1% (n=32) e 54,9% (n=39). 

 

Tabela 2 – Distribuição dos grupos segundo idade, cor da pele, anos de estudo, religião e renda 
mensal. Maternidade de Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de janeiro de 2006 

                                     Aborto Espontâneo Aborto Induzido Gestação a Termo 
Características N % N % N % 

 
p 

Idade 
  14 – 19 
  20 – 24 
  25 – 30 
  30 e mais 
Total 

 
12 
21 
14 
15 
62 

 
19,4 
33,8 
22,6 
24,2 
100 

 
4 
8 
6 
3 
21 

 
19,0 
38,1 
28,6 
14,3 
100,0 

 
23 
29 
22 
9 
83 

 
27,7 
34,9 
26,5 
10,9 
100 

 
 
 

0,469

Cor da pele 
  Amarela  
  Branca 
  Indígena 
  Parda 
  Preta 
Total 
 

 
4 
12 
2 
38 
6 
62 

 
6,5 

19,4 
3,2 

61,3 
9,6 
100 

 
1 
3 
1 
12 
4 
21 

 
4,8 

14,3 
4,8 

57,1 
19,0 
100 

 
4 
18 
1 
48 
12 
83 

 
4,8 

21,7 
1,2 

57,8 
14,5 
100 

 
 
 

0,926

Anos de estudo 
  Nenhum 
  1 – 3 
  4 – 7 
  8 – 11 
  12 e mais 
Total 

 
0 
3 
24 
34 
1 
62 

 
0 

4,8 
38,8 
54,8 
1,6 
100 

 
1 
0 
7 
12 
1 
21 

 
4,8 
0 

33,3 
57,1 
4,8 
100 

 
1 
2 
38 
41 
1 
83 

 
1,2 
2.4 

45,8 
49,4 
1,2 
100 

 
 
 
 

0,188
 
 

Religião 
  Católica 
  Evangélica 
  Nenhuma 
  Outras 
Total 
  

 
25 
30 
6 
1 
62 

 
40,3 
48,4 
9,7 
1,6 
100 

 
9 
9 
3 
0 
21 

 
42,9 
42,9 
14,2 

0 
100 

 
27 
44 
12 
0 
83 

 
32,5 
53,0 
14,5 

0 
100 

 
 
 

0,731

Praticante da 
religião 
  Sim 
  Não 
Total  
 

 
 

32 
24 
56 

 
 

57,1 
42,9 
100 

 
 

8 
10 
18 

 
 

44,4 
55,6 
100 

 
 

39 
32 
71 

 
 

54,9 
45,1 
100 

 
 

0,639

Renda mensal 
(salário mínimo) 
  menos de 1 
  1 a 3 
  mais de 3  a 5 
  mais de 5 a 10 
  Não informou 
Total 
 

 
 

2 
35 
15 
2 
8 
62 

 
 

3,2 
56,6 
24,2 
3,2 

12,8 
100 

 
 

1 
12 
4 
2 
2 
21 

 
 

4,8 
57,1 
19,1 
9,5 
9,5 
100 

 
 

3 
59 
8 
3 
10 
83 

 
 

3,6 
71,1 
9,6 
3,6 

12,1 
100 

 
 
 
 

0,437

 



 

Em relação à situação conjugal (Tabela 3), nos grupos abortamento espontâneo e 

gestação a termo, o número de mulheres casadas ou em união estável representou 

a maior parte da amostra, sendo 69,4% (n=43) e 80,8% (n=67), respectivamente. 

Das mulheres que admitiram ter induzido o abortamento, somente 23,8% (n=5) se 

declararam casadas ou viviam em união estável, 23,8% (n=5) disseram ter 

namorado e, ao somarmos as categorias separada/divorciada e solteira, conclui-se 

que 52,4% (n=11) dessas mulheres não mantinham qualquer tipo de relacionamento 

afetivo com o pai da criança. As diferenças entre os grupos foram estatisticamente 

significativas (p=0,000).  

A média do tempo de casada para os três grupos (Tabela 3) foi de 14 anos, desvio-

padrão 8,8 anos, primeiro quartil igual a um ano, segundo quartil igual a três anos e 

terceiro quartil igual a sete anos. O tempo de casada variou de 0,01 a 28 anos. As 

mulheres do grupo gestação a termo representaram, em sua maioria, o menor tempo 

de união; ao somar os intervalos “menos de 1 ano” e de “1 a 5 anos”, tem-se 70,2% 

(n=47) das entrevistadas do grupo referido, contra 46,5% (n=20) e 40,0% (n=2) dos 

grupos abortamento espontâneo e abortamento induzido, respectivamente, sendo o 

valor de p (0,019) estatisticamente significante.  

Na comparação dos grupos gestação a termo e abortamento espontâneo em relação 

ao tempo de casada, o valor de p (0,013) teve significância estatística. Já a diferença 

entre os grupos abortamento provocado e gestação a termo não foi significativa 

(p=0,052). 

 

 

 



 

Tabela 3 – Distribuição dos grupos segundo situação conjugal e tempo de casada. Maternidade 
de Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de janeiro de 2006 

                                              Aborto Espontâneo Aborto Induzido Gestação a Termo 
Características N % N % N % 

 
P 

Situação conjugal 
Casada/em união estável 
Com namorado 
Separada/Divorciada 
Solteira 
Total 

 
43 
11 
1 
7 
62 

 
69,4 
17,7 
1,6 

11,3 
100 

 

 
5 
5 
2 
9 
21 

 
23,8 
23,8 
9,5 

42,9 
100 

 
67 
7 
2 
7 
83 

 
80,8 
8,4 
2,4 
8,4 
100 

 
 
 

0,000

Tempo de Casada (ano) 
Menos de 1  
1 a 5 
mais de 5 a 10 
mais de 10 
Total 

 
8 
12 
15 
8 
43 

 
18,6 
27,9 
34,9 
18,6 
100 

 
1 
1 
3 
0 
5 

 
20,0 
20,0 
60,0 

0 
100 

 
7 
40 
11 
9 
67 

 

 
10,4 
59,8 
16,4 
13,4 
100 

 
 

0,019

 

Quando comparados os grupos abortamento espontâneo e gestação a termo, em 

relação à situação conjugal, não é encontrada diferença significativa, sendo p=0,343. 

Quando é feita a relação entre o grupo-padrão, gestação a termo e o grupo das 

mulheres que induziram o abortamento (Tabela 4), o valor de p (0,000) é 

extremamente significante. A razão de chances prevalentes entre as casadas/em 

união estável e as não casadas em uma relação entre o grupo-padrão e o grupo 

abortamento induzido revela que o fato de a mulher ser casada oferece uma 

proteção de 93% contra o abortamento provocado. 

  

Tabela 4 – Distribuição dos grupos, abortamento induzido e gestação a termo, segundo estado 
conjugal. Maternidade de Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de janeiro de 2006 
                                                        Aborto Induzido Gestação a Termo 
Estado conjugal N % N % 

p OR 

Casada em união estável 
 

5 23,8 67 80,7 

Com namorado/Separada 
Divorciada/Solteira 

16 76,2 16 19,3 

Total 21 100 83 100 

 
 

0,000 

 
 

0,075 
(0,024 – 0,234) 

 

 



 

A Tabela 5 mostra o cruzamento entre as variáveis “estado conjugal” e “você pensou 

em abortar?”. Os resultados deixam claro que as mulheres casadas ou em união 

estável, dos três grupos em estudo, pensaram significativamente (p=0,000) menos 

em abortar, perfazendo um total de 14,8% (n=17). Em contrapartida, 47,8% (n=11) 

das entrevistadas com namorado, 60,0% (n=3) das separadas/divorciadas e 56,5% 

(n=13) das solteiras pensaram em abortar. 

Tabela 5 – Comparação entre estado civil e o pensamento sobre abortar. Maternidade de 
Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de janeiro de 2006 

Situação Conjugal  
Casada/ 
em união 
estável  

Com 
namorado 

 

Separada/ 
divorciada 

Solteira 
 
 

N % N % N % N % 

 
p 
 

Não 98 85,2 12 52,2 2 40,0 10 43,5 Você pensou 
em abortar? 

Sim 
 

17 14,8 11 47,8 3 60,0 13 56,5 

Total 115 100 23 100 5 100 23 100 

 
 

0,000 

 

Na Tabela 6, observa-se que a razão de chances prevalentes de a mulher não 

casada pensar em abortar é 6,485 maior do que da pesquisada casada ou em união 

estável. 

Tabela 6 – Comparação entre estado civil, casada e não casada, e o pensamento sobre abortar. 
Maternidade de Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de janeiro de 2006 

Situação Conjugal  
Casada/ 
em união 
estável  

 

Com namorado/ 
Separada/ 

Divorciada/Solteira 

 
 

N 
 

% N 
 

% 

 
p 
 
 

 
 

OR 

Não 98 85,2 24 47,1 Você pensou 
em abortar? 

Sim 
 

17 14,8 27 52,9 

Total 115 100 51 100 

 
 

0,000 
 

 
 

6,485 
(3,053 – 13,775) 

 



 

De acordo com os dados da Tabela 7, nos grupos abortamento espontâneo e 

gestação a termo, a maioria das mulheres citou que estavam casadas com o 

primeiro marido, 76,7% (n=33) e 77,6% (n=52), respectivamente e, em contrapartida, 

no grupo abortamento induzido, das cinco mulheres que referiram ser casadas, 

apenas duas (40%) disseram estar casadas com o primeiro marido. O valor de p 

(0,164) não foi significativo na comparação entre os grupos. 

Quando perguntadas se o marido atual era pai de todos os filhos, 74,4% (n=32) e 

67,2% (n=45) das mulheres dos grupos abortamento espontâneo e gestação a 

termo, respectivamente, declararam o marido atual como sendo pai de todos os 

filhos e somente duas (40%) mulheres do grupo abortamento induzido referiram 

estar casadas com o pai de todos os seus filhos. Valor de p (0,267) não significativo. 

Tabela 7 – Distribuição dos grupos segundo situação do marido atual: se é o primeiro e se é 
pai de todos os filhos. Maternidade de Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de janeiro 
de 2006 

                                   Aborto Espontâneo Aborto Induzido Gestação a Termo 
Características N % N % N % 

p 

 
Primeiro marido 
  Sim 
  Não 
Total 
 

 
 

33 
10 
43 

 
 

76,7 
23,3 
100 

 
 

2 
3 
5 

 
 

40 
60 

100 

 
 

52 
15 
67 

 
 

77,6 
22,4 
100 

 
 

0,164 

Pai de todos os 
filhos 
  Sim 
  Não 
Total 
 

 
 

32 
11 
43 

 
 

74,4 
25,6 
100 

 
 

2 
3 
5 

 
 

40 
60 

100 

 
 

45 
22 
67 

 
 

67,2 
32,8 
100 

 
 

0,267 

 

Pode-se observar, por meio dos resultados da Tabela 8, que, significativamente, 

(p=0,001) mais mulheres do grupo abortamento induzido, quando comparado com 

outros grupos, trabalham fora, totalizando 62,0% (n=13) da amostra. A ocupação 

dona de casa foi predominante nos grupos abortamento espontâneo (41,9%, n=26) e 

gestação a termo (63,9%, n=53). 



 

Quando o grupo-padrão foi correlacionado com os outros dois grupos em separado, 

em ambas as análises, os resultados demonstraram diferenças estatisticamente 

significantes, devido a um maior número de mulheres do grupo gestação a termo ter 

se declarado dona de casa. Na correlação com abortamento espontâneo, o valor de 

p foi igual a 0,02 e, no cruzamento com o abortamento induzido, p foi ainda mais 

significante, tendo por valor 0,002.  

As mulheres do grupo abortamento induzido, que trabalham fora do lar, citaram as 

seguintes profissões: doméstica (n=6), auxiliar de serviços gerais (n=2), professora 

(n=1), vendedora (n=1), auxiliar de escritório (n=1), manicure (n=1) e autônoma 

(n=1). Seis mulheres do grupo abortamento induzido referiram dupla jornada uma 

vez que, além de trabalhar fora do lar, se consideram donas de casa. 

Tabela 8 – Distribuição dos grupos segundo ocupação/profissão. Maternidade de Carapina – 
Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de janeiro de 2006 

                                Aborto Espontâneo Aborto Induzido Gestação a Termo 
Características N % N % N % 

p 

 
Ocupação/ 
Profissão 
  Desempregada 
  Dona de casa 
  Estudando 
  Trabalhando 
fora 
Total 
 

 
 
 

12 
26 
3 
21 
62 

 
 
 

19,4 
41,9 
4,8 

33,9 
100 

 
 
 

2 
4 
2 
13 
21 

 
 
 

9,5 
19,0 
9,5 

62,0 
100 

 
 
 

6 
53 
6 
18 
83 

 
 
 

7,2 
63,9 
7,2 

21,7 
100 

 

 
 

 
 

0,001 

 

Observa-se, pela razão de chances prevalentes (Tabela 9), que as mulheres que 

trabalham fora, estudam ou têm como objetivo conseguir um emprego possuem 

7,508 mais risco para induzir o abortamento do que aquelas que se dizem donas de 

casa. 

 

 



 

Tabela 9 – Distribuição dos grupos abortamento, induzido e gestação a termo, segundo 
ocupação/profissão. Maternidade de Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de janeiro de 
2006  
                                                        Aborto Induzido Gestação a Termo 
Ocupação/profissão 
 

N % N % 
P OR 

Dona de casa 
 

4 19,0 53 63,9 

Desempregada/Estudando/ 
Trabalhando fora 

17 81,0 30 36,1 

Total 21 100 83 100 

 
 

0,000 

 
 

7,508 
(2,313 – 24,378) 

 

 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS 

 

Em relação às características reprodutivas, foram investigados os dados relativos à 

história reprodutiva das mulheres, bem como o conhecimento sobre o Programa de 

Planejamento Familiar do município da Serra, o recebimento de orientações sobre o 

planejamento da família e o uso de métodos contraceptivos na época da concepção. 

Na Tabela 10, observa-se que não há diferenças significativas entre os grupos em 

relação à idade da menarca, idade da coitarca, idade da primeira gestação, número 

de gestas, intervalo entre a última e penúltima gestação e o número de filhos vivos. 

A média de idade da menarca, nos três grupos, foi de 12,6 anos, desvio-padrão de 

1,5 anos, primeiro quartil igual a 12 anos, segundo quartil, também, igual a 12 anos 

e terceiro quartil igual a 14 anos; as idades-limite foram 9 e 16 anos. A média de 

idade da coitarca foi de 16,6 anos, desvio-padrão de 2,9 anos, primeiro quartil igual 

a 15 anos, segundo quartil igual a 16 anos e terceiro quartil igual a 18 anos; as 

idades-limite variaram de 12 a 34  anos. Observa-se que a primeira relação sexual 

aconteceu, na maioria dos casos, em intervalo de tempo igual ou inferior a quatro 

anos de menarca.  



 

Nos três grupos, metade ou mais das mulheres entrevistadas tiveram a menarca em 

idades precoces, de 9 a 12 anos.  

Em relação à coitarca, os dados da Tabela 9 demonstram que grande parte das 

mulheres dos três grupos teve a primeira experiência sexual na adolescência, 

iniciaram a atividade sexual até os 19 anos, representando 87,1% (n=54) das 

mulheres do grupo abortamento espontâneo, 95,2% (n=20) das entrevistadas do 

grupo abortamento induzido e 88% (n=73) das do grupo gestação a termo.  

Pode-se observar que mais da metade das mulheres, dos três grupos, além da 

coitarca, tiveram sua primeira gestação na adolescência, perfazendo uma 

porcentagem de 59,68% (n=37) para abortamento espontâneo, 61,90% (n=13) para 

abortamento induzido e 63,86% (n=53) para gestação a termo.  

Em relação à primeira gestação, foram referidas idades entre 13 e 39 anos. A média 

de idade da primeira gestação foi de 19 anos, desvio-padrão de 3,9 anos, primeiro 

quartil igual a 16 anos, segundo quartil igual a 18 anos e terceiro quartil igual a 21 

anos. Ao comparar a média da idade da coitarca, 16,6 anos, com a média da idade 

da primeira gestação, nota-se que o período de tempo entre uma e outra, na maior 

parte das vezes, não ultrapassou dois ou três anos. 

O intervalo predominante entre a última e penúltima gestação foi de três anos ou 

mais em todos os grupos. Ao somarmos as porcentagens correspondentes aos 

intervalos “menor que 1” e “1 a 2”, o resultado demonstra que muitas mulheres têm 

um espaço intergestacional curto, representado por 43,5% (n=20) das entrevistadas 

do grupo abortamento espontâneo, 54,5% (n=6) das do grupo abortamento induzido 

e 44,8% (n=24) das mulheres do grupo gestação a termo.  



 

A média de filhos vivos foi de 1,2, desvio-padrão de 1,3, primeiro quartil igual a 0, 

segundo quartil igual a 1 e terceiro quartil igual a 2 filhos vivos. A quantidade de 

filhos vivos variou de 0 a 8. Apesar da diferença em relação ao número de filhos 

entre os grupos não ter sido estatisticamente significante, observa-se que quase 

metade das mulheres que tiveram abortamento provocado não tem nenhum filho 

vivo (47,6%, n=10), enquanto nos outros grupos, a proporção de entrevistadas que 

não tinha nenhum filho vivo, excluindo o recém-nascido da última gestação do grupo 

gestação a termo, foi 30,6% (n=19) e 39,7% (n=33), respectivamente, nos grupos 

abortamento espontâneo e gestação a termo. 

A média do número das gestações foi de 2,5, desvio-padrão de 1,6, primeiro quartil 

igual a 1, segundo quartil igual a 2 e terceiro quartil igual a 3 gestações. O número 

de gestações variou de 1 a 9. Quando se observa o número de gestas, nota-se que 

as dez mulheres do grupo abortamento induzido que referiram não ter filhos vivos 

(47,6%) interromperam sua primeira gestação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 10 – Distribuição dos grupos segundo idade da menarca, idade da coitarca, idade da 
primeira gestação, número de gestações, intervalo entre a última e a penúltima gestação e o 
número de filhos vivos. Maternidade de Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de 
janeiro de 2006 

                                   Aborto Espontâneo Aborto Induzido Gestação a 
Termo 

Características N % N % N % 

 
p 

Menarca 
   9 -12 
  13 -14  
  15 e mais 
  não soube informar 
Total 

 
32 
20 
9 
1 
62 

 
51,6 
32,3 
14,5 
1,6 
100 

 
10 
8 
2 
1 

21 

 
47,6 
38,1 
9,5 
4,8 
100 

 
42 
37 
4 
0 

83 

 
50,6 
44,6 
4,8 
0 

100 

 
 
 

0,276 

Coitarca  
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 a 17 
  18 a 19 
  20 e mais 
  não soube informar 
Total 

 
1 
3 
6 
14 
15 
15 
6 
2 
62 

 
1,6 
4,8 
9,7 

22,6 
24,2 
24,2 
9,7 
3,2 
100 

 
0 
2 
2 
3 
5 
8 
1 
0 

21 

 
0 

9,5 
9,5 

14,3 
23,8 
38,1 
4,8 
0 

100 

 
0 
8 

16 
15 
20 
14 
10 
0 

83 

 
0 

9,6 
19,3 
18,1 
24,1 
16,9 
12,0 

0 
100 

 
 
 

0,552 
 
 

Idade da 1ª 
gestação 
  13 – 19 
  20 – 29 
  30 e mais 
Total 

 
 

37 
24 
1 
62 

 
 

59,7 
38,7 
1,6 
100 

 
 

13 
8 
0 

21 

 
 

61,9 
38,1 

0 
100 

 
 

53 
29 
1 

83 

 
 

63,9 
34,9 
1,20 
100 

 
 
 

0,964 

Gesta  
  1 
  2  
  3 ou mais 
Total 

 
16 
20 
26 
62 

 
25,8 
32,3 
41,9 
100 

 
10 
1 

10 
21 

 
47,6 
4,8 

47,6 
100 

 
29 
21 
33 
83 

 
34,9 
25,3 
39,8 
100 

 
 

0,069 

Intervalo entre a 
última e penúltima 
gestação (anos) 
  Menor que 1 
  1 a 2 
  3 e mais 
Total 

 
 
 

5 
15 
26 
46 

 
 
 

10,9 
32,6 
56,5 
100 

 
 
 
2 
4 
5 

11 

 
 
 

18,2 
36,3 
45,5 
100 

 
 
 
4 

20 
30 
54 

 
 
 

7,4 
37,0 
55,6 
100 

 
 
 

0,828 

Número de filhos 
vivos 
  Nenhum 
  1 a 2 
  3 ou mais 
Total 

 
 

19 
34 
9 
62 

 
 

30,6 
54,9 
14,5 
100 

 
 

10 
7 
4 

21 

 
 

47,7 
33,3 
19,0 
100 

 
 

33 
39 
11 
83 

 
 

39,7 
47,0 
13,3 
100 

 
 

0,491 

 

Na Tabela 11, observa-se, nos três grupos, mulheres que haviam praticado 

abortamento induzido em momento anterior à pesquisa, perfazendo um total de 



 

quatro entrevistadas do grupo abortamento espontâneo (6,5%), duas do grupo 

abortamento induzido (9,5%) e duas do grupo gestação a termo (2,4%). 

Tabela 11 – Distribuição dos grupos segundo a ocorrência de mulheres que tiveram 
abortamento induzido, excluído o atual. Maternidade de Carapina – Serra – 1º de agosto de 
2005 a 31 de janeiro de 2006 

                                   Aborto Espontâneo Aborto Induzido Gestação a Termo 
Características N % N % N % 

p 

 
Ocorrência de 
abortamento 
induzido 
  Sim 
  Não  
Total 
 

 
 
 
 

4 
58 
62 

 
 
 
 

6,5 
93,5 
100 

 
 
 
 

2 
19 
21 

 
 
 
 

9,5 
90,5 
100 

 
 
 
 

2 
81 
83 

 
 
 
 

2,4 
97,6 
100 

 

 
 
 

0,298 

 

Merece ser citado que 71,4% (n=15) das mulheres do grupo abortamento induzido 

nunca haviam tido abortamento espontâneo, nem induzido anterior. 

Dos 37 abortamentos anteriores (Tabela 12), 32,4% foram induzidos e em 66,7% 

deles houve necessidade de hospitalização, contra a necessidade de admissão 

hospitalar em 42,3% dos abortamentos espontâneos. 

Tabela 12 – Necessidade de hospitalização nos abortamentos anteriores, distribuída por tipo 
de abortamento. Maternidade de Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de janeiro de 
2006 

Tipo de Abortamento  
Espontâneo Induzido 

Hospitalização N % N % 

Sim 11 42,3 8 66,7 

Não 15 57,7 4 33,3 

Total 25 100 12 100 

 

 

P=0,29 

 

A Tabela 13 demonstra que o Programa de Planejamento Familiar do município não 

é conhecido pela maioria das entrevistadas dos três grupos, entretanto as mulheres 

que induziram o abortamento foram as que, proporcionalmente, referiram maior 



 

desconhecimento (85,7%, n=18), representando diferença estatística (p=0,029). 

Esse resultado é confirmado, quando não foram encontradas diferenças entre os 

grupos abortamento espontâneo e gestação a termo, em relação ao conhecimento 

do Programa de Planejamento Familiar do município, sendo p=0,254, e a diferença 

permaneceu estatisticamente significante (p=0,044) ao relacionarmos abortamento 

provocado e gestação a termo. 

As mulheres, dos três grupos, que conheciam o Programa de Planejamento Familiar 

pensaram menos em abortar. Das 63 mulheres que referiram conhecer o Programa, 

somente 17,5% pensaram em abortar contra 32,0% das 103 entrevistadas que 

referiram não conhecê-lo (p=0,39). É importante ressaltar que, das mulheres que 

referiram conhecer o Programa, poucas eram cadastradas nele; as que afirmaram 

ser cadastradas perfazem um total de sete mulheres do grupo abortamento 

espontâneo, nenhuma do grupo abortamento provocado e oito do grupo gestação a 

termo.  

Quando perguntadas se receberam algum tipo de orientação sobre o tema 

planejamento familiar no decorrer da vida, menos da metade das mulheres dos três 

grupos declararou ter tido esse tipo de orientação: 48,4% (n=30) do grupo 

abortamento espontâneo, 42,9% (n=9) do grupo abortamento induzido e 44,6% 

(n=37) do grupo gestação a termo (P=0,865). Das mulheres que referiram ter 

recebido algum tipo de orientação, 31,6% (n=24) disseram ter sido na escola, 1,3% 

(n=01) na igreja e a maioria, 67,1% (n=51), recebeu essa orientação em algum 

serviço de saúde. 

 

 



 

Tabela 13 – Distribuição dos grupos segundo conhecimento do planejamento familiar do 
município e recebimento de orientação sobre o planejamento familiar. Maternidade de 
Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de janeiro de 2006 

                                   Aborto Espontâneo Aborto Induzido Gestação a Termo 
Características N % N % N % 

p 

Conhecimento do 
programa de 
planejamento 
familiar do 
município 
  Sim 
  Não  
Total 
 

 
 
 
 
 

29 
33 
62 

 
 
 
 
 

46,8 
53,2 
100 

 
 
 
 
 

3 
18 
21 

 
 
 
 
 

14,3 
85,7 
100 

 
 
 
 
 

31 
52 
83 

 
 
 
 
 

37,3 
62,7 
100 

 
 
 
 

0,029 

Recebimento de 
orientação sobre o 
planejamento 
familiar 
  Sim 
  Não 
Total  
 

 
 
 
 

30 
32 
62 

 
 
 
 

48,4 
51,6 
100 

 
 
 
 

9 
12 
21 

 
 
 
 

42,9 
57,1 
100 

 
 
 
 

37 
46 
83 

 
 
 
 

44,6 
55,4 
100 

 
 
 
 

0,865 

 

Na Tabela 14, observa-se que grande parte das entrevistadas dos três grupos não 

utilizava método anticoncepcional quando engravidou: 46,8% (n=29) do grupo 

abortamento espontâneo, 47,6% (n=10) do grupo abortamento induzido e 61,4% 

(n=51) do grupo gestação a termo. 

Tabela 14 – Distribuição dos grupos segundo uso de método anticoncepcional quando 
engravidou. Maternidade de Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de janeiro de 2006 

                                    Aborto Espontâneo Aborto Induzido Gestação a Termo 
Características N % N % N % 
Utilização de 
método 
anticoncepcional 
ao engravidar 
  Nenhum 
  Pílula 
  Preservativo 
  Tabela 
  Outros (DIU, 
diagragma, etc.) 
Total 
 

 
 
 
 

29 
20 
8 
1 

 
4 
62 

 
 
 
 

46,8 
32,3 
12,8 
1,6 

 
6,5 
100 

 
 
 
 

10 
4 
6 
0 
 

1 
21 

 
 
 
 

47,6 
19,0 
28,6 

0 
 

4,8 
100 

 
 
 
 

51 
29 
3 
0 
 

0 
83 

 
 
 
 

61,4 
34,9 
3,7 
0 
 

0 
100 

 



 

No grupo abortamento espontâneo, os principais motivos para o não uso de método 

anticoncepcional foram querer engravidar (37,9%,n=11), efeitos colaterais 

indesejáveis (20,7%, n=6) e não gostar de usar métodos anticoncepcionais (10,3%, 

n=3). 

No grupo gestação a termo, o fato de querer engravidar apareceu como principal 

motivo em 45,1% (n=23) das respostas, seguido de efeitos colaterais indesejáveis 

(9,8%, n=5) e não gostar de usar métodos anticoncepcionais (9,8%, n=5). Outros 

motivos mencionados foram: achar que não podia engravidar, não ter dinheiro para 

comprar a pílula, não saber como tomar a pílula, não ter tempo para assistir a 

palestra na unidade de saúde, estar amamentando e estar com parceiro fixo. 

No grupo abortamento provocado, os principais motivos foram: não ter relação 

sexual com freqüência (40%, n=4) e efeitos colaterais indesejáveis (20%, n=2).  

Das mulheres que utilizavam algum método anticoncepcional quando engravidaram, 

a maioria estava em uso de pílula, 60,6% (n=20) do grupo abortamento espontâneo 

e 90,6% (n=29) do grupo gestação a termo. As entrevistadas do grupo abortamento 

induzido referiram com maior freqüência (54,5%, n=6) o uso de preservativo. 

Quando perguntadas por que engravidaram mesmo utilizando método 

anticoncepcional, as respostas mais freqüentes foram esquecimento do uso da pílula 

e uso inadequado do preservativo.  

Em relação à indicação do método anticoncepcional, 62,4% das mulheres, dos três 

grupos, disseram ter sido orientadas quanto ao uso do método anticoncepcional pelo 

ginecologista, 19% por ninguém, 13,4% por amigos e familiares, 4,2% por balconista 

de farmácia e 1% pela assistente social. 



 

5.3 CARACTERÍSTICAS DO ABORTAMENTO ATUAL 

 

A maior parte das mulheres, dos três grupos, não planejou a gestação (Tabela 15). 

Houve significância estatística (p=0,034) na comparação entre as diferenças dos 

grupos, pois, como esperado, todas as mulheres do grupo abortamento induzido 

referiram não ter planejado a gestação, contra 80,6% (n=50) do grupo abortamento 

espontâneo e 74,7% (n=62) do grupo gestação a termo.  

Em relação ao desejo pela gravidez, 11 mulheres do grupo abortamento espontâneo 

não responderam se desejaram ou não a gestação, pois não sabiam que estavam 

grávidas. A Tabela 15 demonstra que 76,5% (n=39), dentre as mulheres do grupo 

abortamento espontâneo que responderam a essa pergunta, e 77,1% (n=64) das 

mulheres do grupo gestação a termo referiram ter desejado a gravidez. É 

interessante citar que quatro entrevistadas pertencentes ao grupo abortamento 

induzido referiram ter desejado a gestação, apesar de não a terem levado até o fim. 

A diferença entre os três grupos foi estatisticamente significante (p=0,000).  

Quando relacionados os grupos abortamento espontâneo e gestação a termo, não 

houve diferença estatisticamente significante em relação ao planejamento da 

gestação (p=0,398) e nem quanto ao desejo pela gravidez (p=0,932). 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 15 – Distribuição dos grupos segundo planejamento e desejo pela gravidez. 
Maternidade de Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de janeiro de 2006 

                                   Aborto Espontâneo Aborto Induzido Gestação a Termo 
Características N % N % N % 

p 

 
Gravidez 
planejada 
  Sim 
  Não  
Total 
 

 
 
 

12 
50 
62 

 
 
 

19,4 
80,6 
100 

 
 
 

0 
21 
21 

 
 
 

0 
100 
100 

 
 
 

21 
62 
83 

 
 
 

25,3 
74,7 
100 

 
 
 

0,034 

 
Gravidez desejada 
  Sim 
  Não 
Total  
 

 
 
 

39 
12 
51 

 
 
 

76,5 
23,5 
100 

 
 
 

4 
17 
21 

 
 
 

19,0 
81,0 
100 

 
 
 

64 
19 
83 

 
 
 

77,1 
22,9 
100 

 
 
 

0,000 

 

As mesmas correlações realizadas entre os grupos abortamento induzido e gestação 

a termo (Tabela 16) demonstram diferenças significativas para planejamento da 

gravidez (p=0,01) e para desejo pela gestação (p=0,00). O não planejamento 

aumentou a razão de chances prevalentes para a indução do abortamento em 1,339 

e a falta de desejo aumentou-a em 14,316. 

Tabela 16 – Planejamento e desejo pela gravidez distribuídos entre os grupos abortamento 
provocado e gestação a termo. Maternidade de Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 
31 de janeiro de 2006 
                                            Aborto Induzido Gestação a Termo
Características N % N % 

p OR 

 
Gravidez planejada 
  Sim 
  Não  
Total 
 

 
 

0 
21 
21 

 
 

0 
100 
100 

 
 

21 
62 
83 

 
 

25,3 
74,7 
100 

 
 

0,01 

 
 

1,339 
(1,181 – 1,517) 

 
Gravidez desejada 
  Sim 
  Não 
Total  
 

 
 

4 
17 
21 

 
 

19,0 
81,0 
100 

 
 

64 
19 
83 

 
 

77,1 
22,9 
100 

 
0,000 

 
14,316 

(4,297 – 47,699)  

 



 

A Tabela 17 mostra que, em ambos os tipos de abortamentos, a idade gestacional 

predominante foi de dez semanas e menos, representando 48,4% (n=30) dos 

abortamentos espontâneos e 52,4% (n=11) dos induzidos.  

Um maior percentual de mulheres do grupo abortamento induzido 28,6%, (n=6) 

apresentou hemorragia grave na admissão, em comparação com as entrevistadas 

do grupo abortamento espontâneo, 16,1% (n=10). Quando perguntadas sobre sinais 

de infecção na admissão hospitalar, 8,1% (n=5) das mulheres do grupo abortamento 

espontâneo e 19,1% (n=4) das entrevistadas do grupo abortamento induzido 

responderam afirmativamente. Das cinco mulheres que referiram ter apresentado 

sinais de infecção na admissão hospitalar, do grupo abortamento espontâneo, 

apenas duas fizeram uso de antibiótico no decorrer da internação; em contrapartida, 

as quatro mulheres do grupo abortamento induzido que referiram sinais de infecção 

utilizaram a medicação citada, diferença esta que foi estatisticamente significante (p 

= 0,016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 17 – Distribuição dos grupos segundo características do abortamento atual: idade 
gestacional, hemorragia grave, sinais de infecção à admissão e tratamento com antibiótico. 
Maternidade de Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de janeiro de 2006 
                                                      Aborto Espontâneo Aborto Induzido 
Características N % N % 

p 

 
Idade gestacional (semanas) 
  10 ou menos 
  11 a 12 
  13 a 16 
  17 e mais 
Total  
 

 
 

30 
15 
14 
3 
62 

 
 

48,4 
24,2 
22,6 
4,8 
100 

 

 
 

11 
6 
3 
1 
21 

 
 

52,4 
28,6 
14,3 
4,7 
100 

 
 
 

0,874 

 
Hemorragia grave à 
admissão 
  Sim 
  Não 
Total  
 

 
 
 

10 
52 
62 

 
 
 

16,1 
83,9 
100 

 
 
 

6 
15 
21 

 
 
 

28,6 
71,4 
100 

0,212 

 
Sinais de infecção à 
admissão 
  Sim 
  Não 
Total  
 

 
 
 

5 
57 
62 

 
 
 

8,1 
91,9 
100 

 
 
 

4 
17 
21 

 
 
 

19,1 
80,9 
100 

0,162 

 
Tratamento com antibiótico 
  Sim 
  Não 
Total  
 

 
 

2 
60 
62 

 
 

3,2 
96,8 
100 

 
 

4 
17 
21 

 
 

19,1 
80,9 
100 

 
 

0,016 

 

Observa-se, na Tabela 18, que 17,7% (n=11) das entrevistadas do grupo 

abortamento espontâneo pensaram em abortar e 14,5% (n=12) das do grupo 

gestação a termo tiveram o mesmo pensamento. 

Das mulheres que interromperam a gravidez, 47,6% (n=10) delas foram 

aconselhadas a abortar e um pequeno percentual dos outros grupos recebeu o 

mesmo conselho, 16,1% (n=10) das entrevistadas que tiveram abortamento 

espontâneo e 24,1% (n=20) das que tiveram gestação a termo, diferenças estas 

estatisticamente significantes (p=0,014). Quando comparado abortamento induzido 

com gestação a termo, em relação a se alguém aconselhou a abortar, as diferenças 



 

se mantiveram significantes (p=0,034) e o fato de não receber esse tipo de conselho 

representou uma proteção de 65,1% (OR=0,349; IC:0,129 – 0,943). 

Tabela 18 – Distribuição dos grupos segundo pensamento sobre o aborto e se alguém 
aconselhou a abortar. Maternidade de Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de janeiro 
de 2006 

                                   Aborto Espontâneo Aborto Induzido Gestação a Termo 
Características N % N % N % 

p 

 
Você pensou em 
abortar? 
  Sim 
  Não  
Total 
 

 
 
 

11 
51 
62 

 
 
 

17,7 
82,3 
100 

 
 
 

21 
0 
21 

 
 
 

100 
0 

100 

 
 
 

12 
71 
83 

 
 
 

14,5 
85,5 
100 

 
 
 

0,000 

 
Alguém te 
aconselhou a 
abortar? 
  Sim 
  Não 
Total  
 

 
 
 
 

10 
52 
62 

 
 
 
 

16,1 
83,9 
100 

 
 
 
 

10 
11 
21 

 
 
 
 

47,6 
52,4 
100 

 
 
 
 

20 
63 
83 

 
 
 
 

24,1 
75,9 
100 

 
 
 
 

0,014 

 

O método de escolha da maior parte das mulheres para a prática do abortamento foi 

o Cytotec, demonstrado na Tabela 19. Quando somadas as porcentagens de uso da 

medicação sozinha e associada com outros métodos, o percentual de utilização 

entre as entrevistadas desta pesquisa foi de 76,2% (n=16). 

Tabela 19 – Distribuição das mulheres que tiveram abortamento induzido, segundo método 
utilizado para o abortamento. Maternidade de Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de 
janeiro de 2006 
  
Método utilizado 

 
N 

 
% 

  Cytotec associado a outros métodos 1 4,8 

  Cytotec somente 
 

15 71,4 

  Outros métodos (Chás, drogas, etc) 5 23,8 

Total 21 100,00 

 



 

É interessante mencionar que, em nosso estudo, todas as mulheres que se 

internaram por complicações do abortamento foram submetidas à curetagem uterina.  

Ao serem perguntadas sobre quem indicou o método para o abortamento 71,4% 

(n=15) das mulheres citaram amigos ou conhecidos, 14,3% (n=3) mencionaram 

familiares, 9,5% (n=2) disseram que foi o pai da criança e 4,8% (n=1) afirmaram que 

foi por conta própria.  

Como se pode observar, na Tabela 20, a opinião do pai da criança no processo de 

tomada de decisão teve maior influência do que o ponto de vista da família em 

relação à prática do abortamento induzido, uma vez que nenhum tipo de 

participação da família foi referido por 61,90% (n=13) das entrevistadas e destas, 

46,2% (n=6) disseram não ter contado à família que estavam grávidas. Em 

contrapartida, 38,1% (n=8) dos homens incentivaram e 23,8% (n=5) deles apoiaram, 

perfazendo um total de 61,9% (n=13), e apenas 33,3% (n=7) não participaram do 

processo. Dos sete homens que não participaram do processo, quatro (19,0%) deles 

nem ficaram sabendo da existência da gestação.  

Em relação ao motivo que levou à indução do abortamento, dez mulheres referiram 

falta de condições financeiras, sete falta de apoio do pai da criança, seis indicaram o 

fato de ter uma relação conjugal instável, quatro relacionaram a limitação da prole, 

considerando o número de filhos atual suficiente, quatro têm medo de perder o 

emprego e/ou ter que parar de estudar, duas citaram medo da família e apenas uma 

simplesmente justificou não querer a criança.  

As mulheres que pensaram em abortar e realmente efetivaram o ato conversaram 

para decidir se abortavam ou não com: ninguém (33,3%, n=7), uma amiga (28,7%, 

n=6), o pai da criança (19%, n=4), a mãe (9,5%, n=2) e com tia/prima (9,5%, n=2). 



 

Nota-se que a família foi escolhida por apenas quatro mulheres para ajudar na 

decisão em relação ao abortamento. 

Tabela 20 – Distribuição das mulheres que tiveram aborto induzido, segundo características 
do processo de tomada de decisão. Maternidade de Carapina – Serra – 1º de agosto de 2005 a 
31 de janeiro de 2006 
Características N % 
 
Participação do pai da criança 
  Incentivou 
  Apoiou 
  Foi contra 
  Nenhuma 
Total  
 

 
 

8 
5 
1 
7 
21 

 

 
 

38,1 
23,8 
4,8 
33,3 
100 

 
 
Participação da família 
  Incentivou 
  Apoiou 
  Foi contra 
  Nenhuma 
Total  
 

 
 

2 
1 
5 
13 
21 

 
 

9,5 
4,8 
23,8 
61,9 
100 

Com quem conversou para decidir se abortava 
ou não 
  Ninguém 
  Amiga 
  Mãe 
  Tia/prima 
  Pai da criança 
Total 

 
 

7 
6 
2 
2 
4 
21 

 
 

33,3 
28,7 
9,5 
9,5 
19,0 
100 

 
Motivo 
  Relação instável 
  Considera número atual de filhos suficiente 
  Falta de condições financeiras 
  Risco de perder o emprego/parar de estudar 
  Falta de apoio do pai da criança 
  Medo da família 
  Não querer a criança 
Total  

 
 

6 
4 
10 
4 
7 
2 
1 

34* 

 
 

17,7 
11,8 
29,4 
11,8 
20,6 
5,8 
2,9 
100 

* Resposta com mais de uma opção de escolha 

Em relação à opinião sobre o abortamento provocado, apenas uma mulher do grupo 

abortamento induzido referiu ser a favor do aborto e não acreditar ter realizado um 

ato errado. 

 



 

5.4 REGRESSÃO LOGÍSTICA 

 

Para avaliar o efeito conjunto, recíproco e simultâneo das variáveis que por meio da 

análise bivariada demonstraram significância para a indução do abortamento, um 

modelo de regressão logística foi adicionado. 

  

Tabela 21 – Análise de regressão logística das variáveis que influenciaram na indução do 
abortamento de acordo com o teste qui-quadrado. Maternidade de Carapina – Serra – 1º de 
agosto de 2005 a 31 de janeiro de 2006 

Modelo Variável OR IC a 95% P 
Estado conjugal 0,241 0,061 – 0,951 0,042 
Ocupação 0,404 0,095 – 1,735 

 
0,223 

Planejamento da 
gravidez 

0,534 0, 045 – 6,339 0,619 

Desejo pela gravidez  0,168 0,042 – 0,669 0,011 
Conhecer o programa de 
Planejamneto Familiar 

0,559 0,115 - 2.706 0,470 

1 – Identificação 
(abortamento induzido e 
gestação a termo) +  
estado conjugal +  
ocupação +  
planejamento da 
gravidez + desejo pela 
gestação + conhecer o 
Programa de 
Planejamento Familiar + 
ter sido aconselhada a 
abortar 

Ter sido aconselhada a 
abortar 

2,233 0,619 – 8,056 0,220 

LR chi2(4)= 38,47    Prob > chi2= 0,000 

 

No modelo cheio proposto na Tabela 21, as únicas variáveis que apresentaram 

valores significativos foram: estado conjugal (p=0,042) e desejo pela gestação 

(p=0,011). Essas variáveis foram incluídas em um modelo reduzido de regressão, 

apresentado a seguir: 

Tabela 22 – Análise de regressão logística das variáveis que influenciaram na indução do 
abortamento de acordo com o modelo de regressão logística cheio. Maternidade de Carapina 
– Serra – 1º de agosto de 2005 a 31 de janeiro de 2006 

Modelo Variável OR IC a 95% P 
Estado conjugal 
 

0,151 0,043 – 0,526 
 

0,003 1 - Identificação +  
estado conjugal +  
+ desejo pela gestação  

Desejo pela gravidez  
 

0,137 0,037 – 0,504 0,003 

LR chi2(4)= 33,83    Prob > chi2= 0,000 



 

 

No modelo vazio (Tabela 22), as variáveis estudadas, estado conjugal e desejo pela 

gestação mantiveram-se significativas, sendo o valor de p de ambas 0,003. 

Percebe-se que o modelo cheio tem um ajuste melhor que o reduzido, pois espera-

se que o melhor modelo  seja aquele que possui maior verossimilhança em termos 

de L, quando esse valor for significativo estatisticamente (teste χ2
p-q  ou P-valor). 

Modelo cheio = 38,47 e o Modelo reduzido = 33,83.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Entre os 83 casos de aborto estudados, durante o período de agosto de 2005 a 

janeiro de 2006, 21 mulheres admitiram ter provocado o abortamento, o que 

corresponde a 25,3% do total e representa a proporção de abortos certamente 

induzidos, segundo classificação da OMS. 

O percentual de abortamentos induzidos encontrados em nossa pesquisa (25,3%) 

foi parecido com o achados por Souza et al. (1999) que, na análise de abortamentos 

espontâneos e provocados, estes últimos representaram 32,2% da amostra; por 

Bailey et al. (1988) em que os abortamentos provocados representaram 22,7% da 

população estudada; e por Souza et al. (1996) que encontraram um percentual de 

28,7% de abortamentos certamente provocados. 

 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

Em relação à idade, Shor (1990) também refere ter encontrado predominância de 20 

a 24 anos, ao estudar prontuários de mulheres que tiveram complicações do 

abortamento num hospital do município de Santo André, São Paulo. Lucena (2000) 

igualmente encontrou idades predominantes entre 20 e 24 anos, ao entrevistar 

mulheres admitidas na Maternidade Professor Antônio Morais, pertencente à 

Universidade de Pernambuco, por complicações do abortamento. 

No presente estudo, a idade média dos três grupos estudados foi de 24 anos. No 

estudo de Souza et al. (1996), realizado no Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, 



 

em 1994, o resultado foi parecido com o encontrado no presente estudo, sendo a 

média de idade de 24,2 anos (variando de 14 a 47 anos). No estudo de Lucena 

(2000), a média da idade também foi semelhante, 24,5. 

Já nas pesquisas de Moretti, Rovani e Vargas (1998) e Osava et al. (1997), nota-se 

que as mulheres que induziram o abortamento, em sua maioria, 75,0% e 84,1%, 

respectivamente, tinham idade entre 14 e 25 anos. Nos dados apresentados por 

nosso estudo, o percentual de mulheres entre 14 e 24 anos que induziram o 

abortamento foi menor, 57,1%.  

Das pacientes que induziram o abortamento, em nosso estudo, 19,0% tinham idade 

inferior a 20 anos. Resultado parecido foi encontrado por Shor (1990), uma vez que 

as mulheres com menos de 20 anos representaram 16,4% de sua amostra; e por 

Souza et al. (1996), quando, aproximadamente, um quarto da amostra (25,7%) 

encontrava-se na adolescência. Entretanto, verificou-se uma maior proporção de 

adolescentes que induziram o abortamento: 37,3% na pesquisa de Costa et al. 

(1996); 34,0% no estudo de Parente et al. (1998); e 38,6% na observação de Bailey 

et al. (1988). 

Na presente pesquisa, 38,1% das mulheres que induziram o abortamento eram 

analfabetas ou tinham menos de oito anos de estudo. Em relação aos anos de 

estudos, outros autores encontraram menor escolaridade entre as mulheres que 

haviam induzido o abortamento, eram analfabetas ou não haviam completado o 

ensino fundamental, 65,5%, 62,0% e 73,2%, respectivamente, das entrevistadas por 

Costa et al. (1996), Parente et al. (1998) e por Fonseca et al. (1996). Moretti, Rovani 

e Vargas (1998), por meio de estudo realizado no Hospital São Vicente de Paulo, 

Passo Fundo, Rio Grande do Sul, também afirmam que as mulheres que tiveram 

abortamento induzido, em sua maioria, não estudaram ou estudaram até a 8ª série. 



 

A baixa renda também é resultado das pesquisas de Costa et al. (1996) e Parente et 

al. (1998) em que, respectivamente, 70,0% e 51,0% das mulheres que haviam 

provocado o abortamento tinham rendimento inferior a três salários mínimos. 

Mesmo as mulheres que provocaram o abortamento em nosso estudo tendo uma 

escolaridade um pouco maior, em comparação com as das pesquisas citadas acima, 

poucas entrevistadas declararam ter mais de doze anos de estudo e ter renda 

superior a cinco salários mínimos. Esses dados são totalmente compatíveis, pois, 

geralmente, quanto menor o poder aquisitivo, menor é o grau de instrução. Isso 

pode ser explicado pelo fato de a Maternidade de Carapina atender basicamente 

pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que, em sua grande maioria, são 

desprovidos de recursos financeiros. 

Díaz, Vázquez e Cardoso (2001) defendem que a escolaridade menor que dez anos 

é um fator de risco social para a indução do abortamento, uma vez que essas 

mulheres, em sua maioria, irão trabalhar em subempregos com baixas 

remunerações, o que, conseqüentemente, reproduzirá situações de pobreza. 

Em relação à religião, dados divergentes dos encontrados pela presente pesquisa 

são apresentados no estudo de Parente et al. (1998), quando tanto no abortamento 

espontâneo, quanto no provocado, a religião mais referida foi a Católica, totalizando, 

respectivamente, 83% e 80% da amostra. Os dados apresentados por Parente et al. 

estão de acordo com o resultado do censo de 2000 do IBGE, em que 73,6% da 

população se considera católica (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2000). Em nosso estudo, o tipo da religião, aparentemente, não 

representou fator coercivo para o exercício do abortamento. 

Levando em conta que três mulheres do grupo abortamento induzido referiram não 

ter religião e que dez delas disseram não praticá-la, talvez o exercício da religião 



 

tenha influenciado de alguma maneira, agindo como freio para a indução do 

abortamento. 

Em relação à situação conjugal, o percentual de mulheres casadas que induziram o 

abortamento em nosso estudo (23,8%) é parecido com os encontrados nos estudos 

de Parente et al. (1998) e Reis et al. (1995) em que 29,0% e 29,9%, 

respectivamente, das entrevistadas fizeram a mesma declaração. Uma baixa 

proporção de mulheres (11,3%) que induziram o abortamento e eram casadas 

também é encontrada nos estudos de Costa et al. (1996), Moretti, Rovani e Vargas 

(1998), Bailey et al. (1988), Souza et al. (1996), Díaz, Vázquez e Cardoso (2001), 

Fonseca et al. (1996) e Fonseca et al. (1998), que afirmam que as solteiras foram as 

que mais provocaram o abortamento. Hardy et al. (1994), ao pesquisarem alunas de 

graduação de uma universidade brasileira, constataram que abortaram com maior 

freqüência alunas mais jovens e sem companheiro. 

Bruno ([199-]) refere que a incidência de abortamento provocado, nos países em 

desenvolvimento, é maior entre jovens e solteiras e, nos países desenvolvidos, a 

maior incidência se dá entre casadas, com dois ou mais filhos.  

Entretanto, as conclusões do estudo de Cates Júnior, Grimes e Schultz (2003) 

revelam que a proporção de mulheres solteiras que provocam o abortamento nos 

Estados Unidos cresceu, entre 1972 e 1999, de 70,0% para 80,0%. Para se ter uma 

idéia de como a situação conjugal influencia na decisão de abortar ou não, 

independente do estatus socioeconômico do país de moradia, o levantamento sobre 

os motivos que levam mulheres a abortar, feito, nos Estados Unidos, por Lawrence 

et al. (2005), revela que mais da metade das mulheres citaram como razão 

problemas no relacionamento ou o fato de não querer ser mãe solteira. 

Sabroza et al. (2004), ao analisarem a gravidez na adolescência, afirmam que a 



 

percepção da gestação pela adolescente e sua família sofre grande influência da 

situação conjugal, chegando mesmo a interferir no resultado gestacional. 

Os resultados referentes ao tempo de casada, na presente pesquisa, nos levam a 

acreditar que um maior tempo de união não representa menor risco para a 

ocorrência de abortamento provocado. Lucena (2000), em seu estudo, também 

encontrou maior percentual de uniões com maior tempo de convivência no grupo 

abortamento provocado, o que confirma o exposto acima. 

O fato de a mulher ser casada oferecer uma proteção de 93% contra o abortamento 

provocado é confirmado pelo estudo de Lucena (2000) que, ao comparar 

abortamento espontâneo com gestação a termo, conclui que as mulheres solteiras 

têm risco duas vezes maior para realizar o abortamento induzido. 

O fato de as mulheres casadas pensarem menos em abortar concorda com os 

achados de Costa et al. (1995), quando, ao entrevistarem funcionárias e alunas de 

um curso de graduação de uma universidade paulista, concluíram que a proporção 

de mulheres que pensou em abortar e realmente interrompeu a gestação foi menor 

entre as casadas do que entre aquelas que engravidaram de algum outro tipo de 

relacionamento.  

O achado de que mulheres do grupo abortamento induzido, em sua maioria (62,0%), 

trabalham fora (n=13) está de acordo com o estudo de Parente et al. (1998) no qual 

se encontra um percentual parecido, 64,0% das mulheres que tiveram abortamento 

induzido, exerciam alguma atividade remunerada fora do domicílio. Moretti, Rovani e 

Vargas (1998) também expõem que mulheres que trabalhavam extradomiciliarmente 

foram as que mais provocaram o abortamento. No estudo de Souza et al. (1996), 

42,2% das mulheres tinham algum tipo de atividade remunerada. Lucena (2000), ao 

comparar abortamento espontâneo com induzido, encontrou uma maior proporção 



 

de mulheres que trabalham, geralmente inseridas no setor informal, no grupo 

abortamento provocado. 

Das mulheres que referiram o abortamento como induzido e que trabalham fora do 

lar, as profissões citadas foram as seguintes: doméstica (n=6), auxiliar de serviços 

gerais (n=2), professora (n=1), vendedora (n=1), auxiliar de escritório (n=1), 

manicure (n=1) e autônoma (n=1). Na pesquisa de Osava et al. (1997), ao 

estudarem 63 mulheres com complicações relacionadas com o uso de cytotec em 

hospitais públicos na Região Metropolitana de Vitória – ES, foi concluído que 

doméstica também ocupou o primeiro lugar entre as ocupações referidas por essas 

mulheres, perfazendo um total de 31,7% da amostra. 

Seis mulheres do grupo abortamento induzido referiram dupla jornada, uma vez que, 

além de trabalhar fora do lar, se consideram donas de casa. Giffin (2002) realiza 

uma interessante análise e conclui que a dupla jornada da mulher não é sinônimo de 

estabilidade familiar e nem de independência financeira. 

A razão de chances prevalentes para as mulheres que trabalham fora, estudam ou 

têm como objetivo conseguir um emprego demonstra 7,508 mais risco para induzir o 

abortamento do que para aquelas que se dizem donas de casa.  Lucena (2000) cita 

que a colocação e permanência no mercado de trabalho também pesam na hora da 

decisão pelo abortamento. Duarte et al. (2002) acrescentam que, para muitas 

mulheres, o abortamento tem um significado de reafirmação da autonomia e 

realização de projetos de vida que seriam atrapalhados pela maternidade. 

 

 



 

6.2 CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS 

 

A média de idade da menarca, nos três grupos, foi de 12,6 anos e a média da idade 

da coitarca foi de 16,6 anos. Observa-se que a primeira relação sexual aconteceu, 

na maioria dos casos, em intervalo de tempo igual ou inferior a quatro anos de 

menarca. Resultado parecido foi encontrado por Osava et al. (1997), quando esse 

intervalo foi de cinco anos ou menos.   

Nos três grupos, metade ou mais das mulheres entrevistadas tiveram a menarca em 

idades precoces, de 9 a 12 anos de idade. A precocidade da idade da menarca pode 

estar contribuindo para a antecipação da idade da coitarca e, conseqüentemente, da 

idade da primeira gestação.  

Em relação à coitarca, grande parte das mulheres dos três grupos teve a primeira 

experiência sexual na adolescência. Iniciaram a atividade sexual até os 19 anos. 

Shor (1990) refere que 81,4% das mulheres de sua pesquisa começaram a vida 

sexual antes dos vinte anos. Reis et al. (1995) revelam em seu estudo, que quase 

90% das entrevistadas iniciaram sua atividade sexual antes dos vinte anos. No 

estudo de Parente et al, (1998), a coitarca, na adolescência, foi referida por 72,0% 

das mulheres com abortamento espontâneo e 76% das com abortamento induzido. 

Villela e Arilha (2003, p.132) citam que “[...] uma das conseqüências do início 

precoce da vida sexual é um início também precoce da vida reprodutiva”. 

Mais da metade das mulheres, dos três grupos, além da coitarca, tiveram sua 

primeira gestação na adolescência. A média de idade da primeira gestação foi de 19 

anos, o que revela, ao compará-la com a média da idade da coitarca, 16,6 anos, que 

o período de tempo entre uma e outra, na maior parte das vezes, não ultrapassou 



 

dois ou três anos, fato esse que também é encontrado no estudo de Osava et al. 

(1997).  

Shor (1990) constatou, em sua pesquisa, que a tendência da gravidez em idades 

precoces está diretamente relacionada com a coitarca em idades mais jovens. Rea 

(2003) relata que, no Brasil, a idade de nascimento do primeiro filho, tem 

apresentado ligeira diminuição, com conseqüente aumento do número de gestações 

na adolescência, e ainda cita que não acredita na mudança desse panorama, que 

pode levar à desestruturação afetiva da adolescente e interferir nas suas 

possibilidades de estudo, influenciando negativamente suas oportunidades de 

trabalho. 

Outro aspecto que merece ser citado em relação à coitarca e à gestação precoce é 

que esses eventos de vida podem agir como fatores de risco favorecendo o 

aparecimento de câncer de colo de útero nestas mulheres (CONCEIÇÃO; SILVEIRA; 

BANDEIRA, 2005). 

Um pouco menos da metade das mulheres estudadas apresentou um espaço 

intergestacional curto, dados estes que reforçam a falta de planejamento dessas 

mulheres, em relação ao melhor momento para uma nova gravidez e ao tamanho 

ideal da família. 

Quando se observa o número de gestas, nota-se que as dez mulheres do grupo 

abortamento induzido que referiram não ter filhos vivos (47,6%) interromperam sua 

primeira gestação. Bailey et al. (1988) e Reis et al. (1995) encontraram em seus 

estudos um percentual menor de nulíparas, 31,3% e 25,0%, respectivamente, que 

induziram o abortamento, enquanto a proporção encontrada por Parente et al. 

(1998) foi maior, representando 64,0% da amostra. Moretti, Rovani e Vargas (1998) 

também concluem, em sua pesquisa, que as primigestas foram as que mais 



 

provocaram o abortamento. Pelo exposto, pode-se verificar que resultados de 

estudos concordam que nulíparas têm utilizado o abortamento como método 

“contraceptivo” nas suas primeiras gestações.  

Merece ser citado que 71,4% (n=15) das mulheres que provocaram o aborto nunca 

haviam anteriormente tido abortamento espontâneo nem induzido. Parente et al. 

(1998), ao realizarem essa mesma colocação, concluíram que 62% das pacientes 

com abortamento induzido não haviam abortado em momento anterior. No estudo de 

Moretti, Rovani e Vargas (1998), 67,5% das entrevistadas também nunca haviam 

tido abortamento pregresso. 

BRASIL (2005b) considera que o risco de se ter um abortamento é maior entre as 

mulheres que apresentam abortamento anterior, sendo esse risco aumentado 

proporcionalmente ao número de abortamentos pregressos e, no caso específico do 

abortamento provocado, a adoção de medidas de contracepção logo após o 

abortamento tem sido uma iniciativa de sucesso para a prevenção de reincidências. 

Em uma análise dos abortamentos anteriores, concluiu-se que houve maior 

necessidade de hospitalização nos abortamentos induzidos em detrimento dos 

abortamentos espontâneos, levando-nos a refletir, quanto aos custos financeiros, o 

que o abortamento em condições inseguras representa para os cofres do Estado, 

uma vez que abortamentos induzidos têm maior risco de serem infectados e, devido 

a isso, desencadeiam aumento dos gastos com tempo de internação e uso de 

medicamentos.  

O Programa de Planejamento Familiar do município não é conhecido pela maioria 

das entrevistadas dos três grupos, entretanto as mulheres que induziram o 

abortamento foram as que, proporcionalmente, referiram maior desconhecimento 

(85,7%). O conhecimento sobre o Programa de Planejamento Familiar agiu como 



 

fator de proteção em relação ao pensamento sobre abortar, uma vez que, quem 

conhecia o programa pensou menos em abortar. É importante ressaltar que, das 

mulheres que referiram conhecer o programa, poucas eram cadastradas nele. Uma 

pesquisa realizada no município da Serra, em dezembro de 2005, com 2.800 

usuários dos serviços de saúde, concluiu que somente 3,8% dos entrevistados 

utilizavam a assistência do Programa de Planejamento Familiar do município 

(ESPÍRITO SANTO, 2005). 

Os dados expostos demonstram que, apesar de poucas mulheres participarem 

efetivamente do Programa de Planejamento Familiar do município da Serra, o 

simples fato de conhecê-lo e, provavelmente, de ter recebido orientações 

relacionadas com o planejamento da família por profissionais qualificados para tal, 

influencia positivamente no histórico reprodutivo dessas mulheres, uma vez que elas 

pensam em abortar em uma menor freqüência. 

Quando perguntadas se receberam algum tipo de orientação sobre o tema 

planejamento familiar no decorrer da vida, menos da metade das mulheres dos três 

grupos declararou ter tido esse tipo de orientação. Esses dados demonstram como a 

população estudada é carente em relação a uma educação que abranja as 

informações relativas ao planejamento da família e, provavelmente, também, à 

sexualidade, às relações de gênero, às doenças sexualmente transmissíveis e a 

outros assuntos que, de maneira geral, ainda são tratados como tabus pela 

sociedade. 

Grande parte das entrevistadas dos três grupos não utilizava qualquer método 

anticoncepcional quando engravidou. Resultados parecidos são encontrados na 

pesquisa de Parente et al. (1998), quando 49,0% das mulheres que tiveram 

abortamento induzido e 63% daquelas em que o abortamento foi espontâneo 



 

referiram o não uso de métodos anticoncepcionais.  Osava et al. (1997) e Reis et al. 

(1995) também concluem que, das mulheres que induziram o abortamento em sua 

pesquisa, 44,5% e 55%, respectivamente, não utilizavam método anticoncepcional 

no mês da concepção. 

No grupo abortamento espontâneo e gestação a termo, os principais motivos para o 

não uso de método anticoncepcional foram: querer engravidar, efeitos colaterais 

indesejáveis e não gostar de usar métodos anticoncepcionais Outros motivos 

mencionados foram: achar que não podia engravidar, não ter dinheiro para comprar 

a pílula, não saber como tomar a pílula, não ter tempo para assistir à palestra na 

unidade de saúde, estar amamentando e estar com parceiro fixo. No grupo 

abortamento provocado, os principais motivos foram não ter relação sexual com 

freqüência e efeitos colaterais indesejáveis.  

Observa-se que a esporadicidade e o não planejamento das relações sexuais, 

geralmente associadas aos relacionamentos instáveis, influenciam diretamente no 

não uso de métodos contraceptivos por essas mulheres. 

O receio, quanto aos efeitos colaterais dos métodos, é uma justificativa comum para 

o não uso. Van Look e Cottingham (2002) citam que o medo dos efeitos colaterais 

faz com que muitas mulheres não usem adequadamente os métodos contraceptivos.  

Villela e Arilha (2003), ao comentarem por que, muitas vezes, jovens lidam com sua 

sexualidade de maneira irresponsável e inconseqüente, argumentam que há 

sobredeterminações sociais e políticas influenciando esse processo, como falta de 

acesso à informação, a meios materiais e culturais para autoproteção, além de 

escasso investimento político no respeito e na cidadania dos indivíduos. Afonso e 

Diaz (2003), nesse mesmo contexto, analisam que é necessária uma mudança 

educacional de maneira a estimular novas formas de relação com mais 



 

independência e liberdade de interação e promover a visão de autocuidado, uma vez 

que os adolescentes tendem a depositar a responsabilidade de sua própria saúde 

nos adultos. 

Das mulheres dos grupos abortamento espontâneo e gestação a termo que 

utilizavam algum método anticoncepcional quando engravidaram, a maioria estava 

em uso de pílula. As entrevistadas do grupo abortamento induzido referiram com 

maior freqüência o uso de preservativo. Quando perguntadas por que engravidaram, 

mesmo utilizando método anticoncepcional, as respostas mais freqüentes foram 

esquecimento do uso da pílula e uso inadequado do preservativo. Moretti, Rovani e 

Vargas (1998) defendem que, muitas vezes, a clientela utiliza os métodos 

anticoncepcionais de maneira inadequada, tornando-os ineficientes. 

Em relação à indicação do método anticoncepcional, 62,4% das mulheres, dos três 

grupos, disseram ter sido orientadas quanto ao uso do método anticoncepcional pelo 

ginecologista, 19% por ninguém, 13,4% por amigos e familiares, 4,2% por balconista 

de farmácia e 1% pela assistente social. Apesar de a maior parte das entrevistadas 

ter sido orientada quanto ao uso dos métodos pelo ginecologista, sabe-se que existe 

uma considerável falha no processo de tomada de decisão e na manutenção do uso 

dos métodos contraceptivos. Giffin (2002) defende que há perversidade nas 

escolhas relacionadas com a contracepção, uma vez que são influenciadas pela 

pobreza e pela falta de cidadania.  

Vieira (2003) argumenta que as escolhas contraceptivas são baseadas na realidade 

da vida, dependendo de condições materiais e sociais, devendo perpassar por 

questões políticas e éticas associadas às desigualdades de gênero, etnia e 

condições de vida.  Vieira (1999) relata que o planejamento familiar não deve ser 

pautado somente em tecnologia e, sim, oferecer opções e informações. 



 

6.3 CARACTERÍSTICAS DO ABORTAMENTO ATUAL 

 

A maior parte das mulheres, dos três grupos, não planejou a gestação. Como 

esperado, todas as mulheres do grupo abortamento induzido referiram não tê-la 

planejado. Souza et al. (1999), ao entrevistarem mulheres internadas por 

complicações do abortamento no Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, de 

agosto de 1994 a julho de 1995, concluíram que mais de 60% das mulheres não 

queriam engravidar. 

Em relação ao desejo, a maioria das mulheres dos grupos abortamento espontâneo 

e gestação a termo referiram ter desejado a gestação e é interessante citar que 

quatro entrevistadas pertencentes ao grupo abortamento induzido afirmaram ter 

desejado a gestação, apesar de não a terem levado até o fim.  

O não planejamento aumentou a razão de chances prevalentes para a indução do 

abortamento em 1,339 e a falta de desejo aumentou-a em 14,316. Dentro desse 

contexto, Faúndes et al. (2004b) defendem que a escassez de informação sobre 

planejamento familiar e a falta de acesso a métodos contraceptivos resultam na 

propagação de gestações não desejadas e, conseqüentemente, no aumento de 

abortamentos em condições de risco. Costa et al. (1996) afirmam que, geralmente, o 

denominador comum para a efetivação do aborto é, com certeza, a falta de desejo 

pela gestação. 

Em ambos os tipos de abortamentos, a idade gestacional predominante foi de dez 

semanas e menos. Esse fato pode ter contribuído para o baixo índice de 

complicações apresentadas. 

No estudo de Souza et al. (1996) e na pesquisa de Shor (1990), 67,0% e 63,9%, 

respectivamente, dos casos de abortamento ocorreram antes da 12ª semana de 



 

gestação. Já, no estudo de Fonseca el al. (1997), realizado no Hospital Universitário 

Dr. Miguel Riet Corrêa Jr., Universidade do Rio Grande do Sul, ao levantarem os 

dados obstétricos de mulheres que internaram devido a abortamento espontâneo e 

provocado, os autores encontraram que 57,6% dos casos ocorreram entre 8 a 16 

semanas gestacionais. 

Um maior percentual de mulheres do grupo abortamento induzido apresentou 

hemorragia grave e sinais de infecção na admissão hospitalar, quando comparadas 

com o grupo abortamento espontâneo. Das cinco mulheres que referiram ter 

apresentado sinais de infecção na admissão hospitalar, do grupo abortamento 

espontâneo apenas duas fizeram uso de antibiótico no decorrer da internação, em 

contrapartida, as quatro mulheres do grupo abortamento induzido que referiram 

sinais de infecção utilizaram a medicação citada. Esses dados deixam claro que o 

risco de complicações e de prejuízo à saúde da mulher com posteriores seqüelas é 

maior em abortamentos realizados em condições inadequadas. Como já citado, 

também é importante ressaltar o impacto econômico dessas complicações aos 

serviços públicos de saúde, gerado pelo gasto com tempo de internação, 

medicamentos e transfusões sanguíneas.   

Lucena (2000) também encontrou menor percentual relacionado com infecção no 

grupo abortamento espontâneo ao compará-lo com o induzido, 8% e 29%, 

respectivamente, para os referidos grupos.  No estudo de Fonseca et al. (1997), 

sinais de infecção à admissão foram relatados em 13% dos casos de abortamentos 

espontâneos e induzidos. Na pesquisa de Souza et al. (1996) e Fonseca et al. 

(1996), a infecção complicou 6,5% e 9,3%, respectivamente, dos casos de mulheres 

que admitiram ter induzido o abortamento. 



 

Observa-se que receber aconselhamento que incentive o abortamento influenciou na 

efetivação do ato, uma vez que um maior percentual de mulheres que interromperam 

a gestação recebeu esse tipo de conselho, quando comparadas com outros grupos.  

O método de escolha da maior parte das mulheres (76,2%) para a prática do 

abortamento foi o Cytotec. Percentual parecido foi encontrado no estudo de Parente 

et al. (1998), no qual 81,0% das mulheres utilizaram o cytotec para a indução do 

abortamento; no estudo de Souza et al. (1996), 65,2% das entrevistadas citaram o 

método referido como o de escolha; no estudo de Fonseca et al. (1996), o cytotec é 

mencionado por 66,0% da amostra; e no estudo de Lucena (2000) esse 

medicamento foi referido por 67,0% das mulheres. Já Moretti, Rovani e Vargas 

(1998) trazem resultados diferentes em relação à metodologia utilizada para o 

abortamento, referindo que o cytotec foi usado em 30,0% dos casos, a introdução de 

sonda em 20,0%, curetagem em 27,5% e chás em 2%. No estudo de Bailey et al. 

(1988), a introdução de corpos estranhos no útero foi o método mais citado, 

aparecendo em 26,4% das respostas. 

Sabe-se que o uso do cytotec tem diminuído a porcentagem de mulheres que sofrem 

por complicações do abortamento, uma vez que o aumento da utilização desse 

medicamento faz com que métodos, relacionados com altos índices de infecção, 

como introdução de corpos estranhos e utilização de outras técnicas invasivas para 

a indução do abortamento, sejam utilizados em menor freqüência.  Osis et al. (1996) 

acreditam que um elemento facilitador na decisão de abortar de algumas mulheres é 

o fato de o método utilizado, na maioria das vezes, ser administrado por via oral. 

Todas as mulheres que se internaram por complicações do abortamento, em nosso 

estudo, foram submetidas à curetagem uterina. Dado este que está de acordo com o 

estudo de Fonseca et al. (1998), no qual 98% das mulheres internadas na 



 

maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis, realizaram curetagem uterina para a 

retirada de restos ovulares.  

Ao serem perguntadas sobre quem indicou o método para o abortamento, a grande 

parte delas referiu, em ordem decrescente: amigos ou conhecidos, familiares e o pai 

da criança. No estudo de Souza et al. (1996) e de Osava et al. (1997), as amigas 

também foram a principal fonte de informação, representando 65,2% e 47,7% das 

respostas, respectivamente.  

A opinião do pai da criança no processo de tomada de decisão teve maior influência 

do que o ponto de vista da família, em relação à prática do abortamento induzido. No 

estudo de Osava et al. (1997), a gestação não foi comunicada à maior parte dos 

parceiros. Cerca de um terço deles não ficou sabendo da gravidez. Lucena (2000) 

também afirma que o processo de decisão, em sua pesquisa, em grande parte das 

vezes, se deu sem o conhecimento do pai da criança (40,8%). 

Em relação ao motivo que levou à indução do abortamento, dez mulheres referiram 

falta de condições financeiras, sete falta de apoio do pai da criança, seis citaram o 

fato de ter uma relação conjugal instável, quatro relacionaram a limitação da prole, 

quatro têm medo de perder o emprego ou ter que parar de estudar, duas referiram 

medo da família e apenas uma simplesmente justificou não querer a criança. 

Parente et al. (1998), ao realizarem a mesma pergunta, também esclarecem que o 

motivo mais citado para a indução do abortamento é a dificuldade financeira, 

seguido por não aceitação dos pais, não aceitação do parceiro e o fato de a mulher 

ser solteira. Já no estudo de Souza et al. (1999), falta de condições financeiras 

aparece em segundo lugar entre os motivos que levaram as mulheres a interromper 

a gestação, perdendo para a falta de preparo para a maternidade. No estudo de 

Lucena (2000), o motivo mais referido foi relações conturbadas e passageiras. 



 

É importante ressaltar que os motivos que levam a mulher a praticar o abortamento, 

na maioria das vezes, estão inter-relacionados, tendo, quase sempre, o 

envolvimento de mais de um fator, de maneira a um influenciar o outro em um 

processo dinâmico e complexo (LUCENA, 2000). 

As mulheres que pensaram em abortar e realmente efetivaram o ato conversaram 

para decidir se abortavam ou não com: ninguém (33,3%, n=7), uma amiga (28,7%, 

n=6), o pai da criança (19%, n=4), a mãe (9,5%, n=2) e com tia/prima (9,5%, n=2). 

Nota-se que a família foi escolhida por apenas quatro mulheres para ajudar na 

decisão em relação ao abortamento. Costa et al. (1995) defendem que, enquanto 

amigos e parceiros incentivam projetos de vida de não aceitação de uma gestação 

indesejada, a família tende a valorizar o papel de mãe e a incentivar a manutenção 

da gravidez.  

Em relação à opinião sobre o abortamento provocado, apenas uma mulher do grupo 

abortamento induzido referiu ser a favor do aborto e não acreditar ter realizado um 

ato errado. Parente et al. (1998) citam que a aceitação do abortamento induzido é 

pequena até entre as mulheres que o praticam, o que pode vir a acarretar 

complicações psicológicas. Bruno ([199 -]) assegura que as complicações do 

abortamento provocado podem levar a repercussões psicológicas que estão 

associadas ao sentimento de culpa, sentimento este que é retratado na fala de 

algumas de nossas entrevistadas, em relação à opinião sobre o abortamento 

induzido: “É um grande pecado, eu achava que nunca faria isso, mas me vi obrigada 

a fazer”; “Acho errado, mas foi a única solução”; “Acho que não deveria acontecer, 

estou arrependida”. 

 



 

6.4 REGRESSÃO LOGÍSTICA 

 

Na regressão logística, a variável identificação (abortamento induzido/gestação a 

termo) apresentou relação causal com as duas variáveis, estado conjugal e desejo 

pela gravidez. 

As outras variáveis não foram significativas, provavelmente, por serem, na verdade, 

fatores de confundimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 CONCLUSÃO  

 

Este estudo teve como objetivos identificar o perfil sociodemográfico e reprodutivo 

das mulheres internadas em uma maternidade do município da Serra, Espírito Santo 

e avaliar a associação de fatores sociodemográficos e reprodutivos com a ocorrência 

de abortamento induzido na mesma população. 

Alguns fatores podem ter limitado os resultados encontrados, como o fato de que é 

possível que, na população estudada, alguns abortos classificados como 

espontâneos tenham sido provocados, uma vez que algumas mulheres podem ter 

ocultado a real classificação do abortamento e o fato de não ser conhecida a 

proporção de todos os abortos provocados na Serra que requerem hospitalização, 

limitações estas que têm o poder de subestimar as associações encontradas. A 

validade externa do estudo pode apresentar restrições, uma vez que o local 

estudado presta assistência a uma demanda de usuárias do SUS, com 

características bem próprias.   

Em relação ao perfil sociodemográfico, a maioria dos casos apresentou idade entre 

20 e 24 anos, cor da pele parda, anos de estudo de 8 a 11 anos, renda familiar de 

até três salários mínimos, Religião Evangélica, estado conjugal casada/em união 

estável e ocupação dona de casa. 

Quanto ao perfil reprodutivo, a maior parte das mulheres estudadas teve menarca 

entre 9 e 12 anos, coitarca e primeira gestação na adolescência, sendo 1,2 a média 

de filhos vivos. Desconhecimento sobre o Programa de Planejamento Familiar do 

município foi citado pela maioria e o fato de nunca ter recebido orientações acerca 

do planejamento da família foi referido por um pouco mais da metade. 



 

Entre os 83 casos de abortamentos estudados, durante o período de agosto de 2005 

a janeiro de 2006, 21 mulheres admitiram ter provocado o abortamento, o que 

corresponde a 25,3% do total.  

Em relação ao motivo que levou as mulheres a induzirem o abortamento, o mais 

citado foi falta de condições financeiras. A opinião do pai da criança no processo de 

tomada de decisão teve maior influência do que o ponto de vista da família. O 

método de escolha da maior parte das mulheres (76,2%) para a prática do 

abortamento foi o Cytotec. O abortamento induzido favoreceu o risco de infecção, 

quando comparado com o espontâneo. 

A partir dos resultados obtidos por meio da análise bivariada, concluiu-se que os 

seguintes fatores influenciaram na ocorrência de abortamento induzido: não ser 

casada ou não viver em união estável, exercer alguma ocupação fora do lar, não 

conhecer o Programa de Planejamento Familiar do município, não planejar e não 

desejar a gestação e ter sido aconselhada a abortar. 

Na análise multivariada, a variável identificação (abortamento induzido/gestação a 

termo) apresentou relação causal apenas com duas variáveis, estado conjugal e 

desejo pela gravidez, o que nos leva a concluir que estas foram as variáveis que 

verdadeiramente influenciaram a ocorrência do abortamento. 

A falta de estabilidade marital como fator influenciador da opção pelo abortamento 

deixa claro que essas mulheres não escolheram o melhor momento e, em alguns 

casos, também, o parceiro certo para se ter um filho, revelando o problema da 

ausência de planejamento em relação às suas vidas reprodutivas. 

Dessa maneira, prevenir o abortamento inseguro, evitando a ocorrência de 

conseqüências graves para a vida afetiva, biopsíquica e social da população 



 

feminina é sinônimo de investir em promoção à saúde reprodutiva e em melhores 

condições de vida para a população. Ações relacionadas com a orientação sexual e 

contracepção com uma abordagem que facilite a discussão de aspectos culturais e 

psicológicos, promovendo reflexão, devem ser acessíveis para mulheres e homens, 

inclusive para adolescentes.  

Um currículo que contemple assuntos relacionados com a reprodução e à 

sexualidade deve ser implantado no curso de ensino fundamental e no médio, com o 

objetivo de se trabalhar faixas etárias mais jovens, pois é quando, na maioria das 

vezes, ocorre o início das atividades sexuais.  

Outra iniciativa interessante é inserir orientação ao planejamento familiar em todo e 

qualquer serviço que presta assistência a mulheres, principalmente naqueles que 

admitem pacientes com complicações do abortamento, para que seja possível 

realizar aconselhamento pós-abortamento e, dessa maneira, tentar reduzir a 

reincidência de gestações não planejadas e não desejadas, diminuindo, assim, o 

risco de essas mulheres interromperem repetidamente suas gestações e 

proporcionando mais oportunidades de conscientizar a população feminina da 

importância de se ter responsabilidade com suas vidas e saúde reprodutiva.   
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

TÍTULO DO ESTUDO: Abortamento induzido e sua relação com aspectos 

sociodemográficos e reprodutivos de mulheres admitidas em uma maternidade 

pública da Serra - ES: um estudo transversal. 

PESQUISADORA: Priscilla Rocha Araújo Nader. 

OBJETIVOS DO ESTUDO: Identificar o perfil sociodemográfico e reprodutivo das 

mulheres internadas em uma maternidade do município da Serra, Espírito Santo e 

avaliar ocorrência de abortamento induzido associado aos aspectos 

sociodemográficos e reprodutivos da mesma população. 

CONFIDENCIALIDADE: Somente as pessoas que trabalham neste estudo terão 

acesso às informações pessoais obtidas. 

A PESQUISA SERÁ REALIZADA COM TRÊS GRUPOS DISTINTOS 

Grupo 1 – mulheres que realizaram abortamento provocado admitidas na 

Maternidade de Carapina. 

Grupo 2 – mulheres que tiveram abortamento espontâneo admitidas na Maternidade 

de Carapina. 

Grupo 3 – mulheres que tiveram gestação a termo admitidas na Maternidade de 

Carapina. 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

“Eu,____________________, compreendo o objetivo desta pesquisa, concordo, 

voluntariamente, em participar, fornecendo as informações que forem necessárias.” 

ASSINATURA DA VOLUNTÁRIA: ____________________________________ 

NOME DA PESQUISADORA: _______________________________________ 

ASSINATURA DA PESQUISADORA: _________________________________ 

DATA: ____ ____ ____ 

 



 

APÊNDICE B – FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS 
1. Identificação na pesquisa: ______________________________________ 
2. Nº do prontuário: ______________________________________________ 
3. Idade: 
4. Gesta:          5. Para:          6. Aborto: 
 

Bloco I: Características sociodemográficas: 

 

Em que bairro você mora? 

Cor da pele    (     ) branca    (     ) preta    (     ) parda    (     ) amarela    (     ) indígena 

Quantos anos de estudo você tem? 

Estado civil 
(     ) Solteira    (     ) Separada/divorciada    (     ) Viúva     
(     ) Casada/ em União Estável    (     ) Com namorado 
Se casada/ em união estável. Quanto tempo de casada? 
É o seu primeiro marido?    (     ) Sim     (     ) Não 
Ele é pai de todos os seus filhos?   (     ) Sim     (      ) Não                                        
 
Religião 
(     ) Católica    (     ) Espírita    (     ) Protestante    (     ) Nenhuma 
(     ) Outras. Qual?_________________ 
Praticante           (    )Sim     (    ) Não 

 

Ocupação/Profissão: 
(     ) Dona de casa    (     ) Estudando(     ) Desempregada / Procurando emprego 
(     ) Trabalhando fora. Se trabalhando fora, em quê? 
 

Quem é responsável pelo sustento da casa?  

Renda per capita familiar em salários mínimos: 

 

 

 

 



 

Bloco II: Características reprodutivas: 

 

Idade da Menarca: 

Idade da Coitarca: 

Número de filhos vivos: 

Idade na primeira gestação: 

Intervalo entre a última e a penúltima gestação em anos (     ) +3   (     ) 1 -2   (    )< 1 

Sua gravidez atual foi planejada?   (     ) Sim    (     ) Não  

Sua gravidez foi desejada?   (     ) Sim    (     ) Não 

Idade gestacional no momento do abortamento   (     ) < ou = 10   (     ) 11 -12  

                                                                                (     ) 13 – 16    (     ) 17 + 

Sinais de infecção à admissão   (     ) Sim   (     ) Não 

Tratamento com antibiótico    (     ) Sim   (     ) Não 

Hemorragia grave admissão   (     ) Sim   (     ) Não 

Procedimentos realizados   (     ) Curetagem   (     ) Nenhum   (     ) Outros 

Houve intercorrências e/ou complicações na gestação atual e/ou nas gestações 

anteriores?   (     ) Sim   (     ) Não. Se sim, qual? 

Abortamento atual:   (     ) Espontâneo   (    ) Induzido 

Já teve (outro) abortamento induzido?   (     ) Sim   (     ) Não. Se sim, quantos? 

Houve necessidade de hospitalização no(s) abortamento(s) anterior(es)?  

(     ) Sim   (      ) Não 

Utilizava algum método anticoncepcional no mês da concepção?  

(     ) Nenhum   (     ) Pílula   (     ) Preservativo   (     ) Tabela    

(     ) Coito Interrompido   (     ) Outros ( DIU, diafragma, etc.) 

Se não, por quê? 

Se sim, por que acha que engravidou mesmo utilizando o método anticoncepcional? 

Quem lhe indicou o método anticoncepcional? 

Você conhece o Programa de Planejamento Familiar do município?  

(     ) Sim   (     ) Não  

Se sim, é cadastrada nele?   (     ) Sim   (     ) Não 

Você já participou de algum tipo de orientação sobre planejamento familiar? Onde? 

Qual o método utilizado para o abortamento?    

(     ) Cytotec (misoprostol) somente 



 

(     ) Cytotec associado a outros métodos    

(     ) Outros métodos (chás, outras drogas, injeções, etc.)  

Por quê?  

Como você teve conhecimento sobre este método? 

No caso da gravidez atual a termo ou abortamento espontâneo, você pensou em 

abortar? 

Alguém a aconselhou a abortar?  

O que mais a influenciou na decisão de não fazer o aborto? 

Com quem conversou para decidir se abortava ou não?  

Quais as razões para ter pensado em abortar?  

De acordo com seus princípios, o que você pensa sobre o abortamento induzido? 

 
 
Bloco III: Informações familiares 
 
Quanto ao pai da criança: 

Ele trabalha?   (     ) Sim   (     ) Não. 

Se sim, em quê? 

 Se desempregado, há quanto tempo? 

Ficou sabendo da sua gravidez?   (     ) Sim   (     ) Não. Se sim, como? 

Qual foi a participação dele na decisão de interromper a gravidez? 

 

Quanto à sua família: 

Composição:  

Ela tomou conhecimento de sua gestação?   (     ) Sim    (     ) Não. Se sim, como? 

Ela teve alguma participação na decisão da interrupção da gravidez? 


	________________________________________Profª Drª Ethel Leonor Nóia Maciel  
	 
	 
	ABSTRACT 
	 
	 
	 
	 LISTA DE TABELAS 
	 
	1 INTRODUÇÃO 
	2 REFERENCIAL TEÓRICO 
	2.1 POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 
	2.2 MORTALIDADE MATERNA 
	De acordo com os dados fornecidos pela Rede Nacional de Saúde e Direitos Reprodutivos (2001b), ocorrem, por ano, no mundo, 515 mil mortes classificadas como maternas. Dessas, 99% acontecem em países em desenvolvimento. Segundo dados do Relatório sobre a Situação da População Mundial, Fundo de População das Nações Unidas (2004), esse número é maior, totalizando 529 mil mortes (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2004a).  
	O Relatório Nacional de Acompanhamento, Nações Unidas, Brasil, 2004, traz números diferentes dos citados, em relação à taxa de mortalidade materna brasileira, declarando 75 mortes a cada 100 mil bebês nascidos vivos, segundo dados de 2002 (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2004a). 
	Com o objetivo de melhorar os índices da mortalidade materna, a OPAS promove a estratégia “Maternidade Segura”, que enfoca basicamente o acesso à informação e a possibilidade de escolha de métodos contraceptivos sem discriminação (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE/ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2003) e define a redução da mortalidade como uma prioridade a ser alcançada mundialmente até o ano 2015, sendo um dos objetivos do milênio, propostos pelas Nações Unidas em 2000 (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2004a). 


	2.3 PLANEJAMENTO FAMILIAR 
	2.4 ABORTAMENTO 
	2.4.1 Breve histórico 
	2.4.2 Aspectos conceituais 
	2.4.3 Aspectos legais/jurídicos 
	2.4.4 Aspectos sociais  
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2.4.5 Aspectos religiosos 
	2.4.6 Aspectos éticos 
	2.4.7 Principais métodos utilizados 

	2.5 O MUNICÍPIO DA SERRA 
	3 OBJETIVOS 
	 
	4 METODOLOGIA 
	4.1 TIPO DE ESTUDO 
	4.2 LOCAL DO ESTUDO 
	4.3 SELEÇÃO DA AMOSTRA 
	4.4 INSTRUMENTOS 
	4.5 LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
	4.6 VARIÁVEIS 
	4.7 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 
	4.8 ASPECTOS ÉTICOS 

	5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
	5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
	5.2 CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS 
	5.3 CARACTERÍSTICAS DO ABORTAMENTO ATUAL 
	5.4 REGRESSÃO LOGÍSTICA 

	6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
	6.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
	6.2 CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS 
	6.3 CARACTERÍSTICAS DO ABORTAMENTO ATUAL 
	6.4 REGRESSÃO LOGÍSTICA 

	 
	7 CONCLUSÃO  
	8 REFERÊNCIAS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	APÊNDICES 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO 
	DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
	NOME DA PESQUISADORA: _______________________________________ 


	APÊNDICE B – FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS 


