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Resumo 

LUZ, ACB. Prevalência e características das mulheres com aborto provocado: uma 

análise em três contextos do Estado de São Paulo. [dissertação]. São Paulo: Universidade 

Federal de São Paulo; 2012.100 p. 

 

A gravidez indesejada seguida de aborto provocado constitui um grande 

problema de saúde pública, há de se enfatizar que as diferenças intra-urbanas ainda 

persistem fortemente, o que levam a diferentes graus de exposição dos indivíduos a 

certos riscos, além das diferenças espaciais, as características sociais deixam claro que 

ainda existe um grupo de mulheres com nível de fecundidade bastante elevado, 

permitindo afirmar que a segregação espacial presente nos municípios metropolitanos 

desencadeiam praticas reprodutivas distintas. O objetivo deste trabalho foi determinar 

os fatores associados à prevalência de aborto provocado entre mulheres em idade fértil 

em três áreas do Estado de São Paulo, no ano de 2006 e 2008. Por meio de aplicação de 

questionário entrevistou-se um total de 2842 mulheres dos três locais. A análise 

estatística foi dividida em duas partes: a primeira para o total de mulheres entrevistadas 

e a segunda somente com aquelas que declararam alguma gestação. Em ambos os 

grupos realizou-se comparação das características sociodemográficas dos três locais 

através de análise descritiva com teste exato de Fisher para comparar os perfis, em 

seguida análise univariada da resposta ter praticado aborto ou não em relação as 

características sociodemográficas através de regressão logística e finalmente regressão 

logística para construção do modelo final (p ≤0,05) através do processo de seleção de 

variáveis do tipo backward. Percebemos dentre o total da amostra que 1973 mulheres 

declararam alguma gravidez em suas vidas e dentre este valor 131 (6,60%) afirmaram já 

ter cometido algum aborto. As variáveis que associadas foram preditoras para aborto 

provocado dentre as mulheres que engravidaram e, portanto foram influenciadoras para 

recorrência ao aborto foram; Favela México 70 (RC=1,67,IC95%=[1,027;2,715],p 

0,039),Vila Mariana (RC=1,86, IC95%=[1,140 ; 3,037], p 0,013), idade contínua 

(RC=1,05, IC95%=[1,033 ; 1,083], p <0,001), escolaridade de 0 a 8 anos (RC=1,55, 

IC95%=[1,033 ; 2,335], p 0,034), não planejamento de alguma gestação (RC=12,04, 

IC95%=[27,571 ; 5,261], p <0,001), não possuir nascido vivo (RC=5,65, IC95%=[3,124 

; 10,249], p <0,001) e utilizar métodos contraceptivos não eficazes (RC=1,68, 

IC95%=[1,138 ; 2,487], p 0,009). A média da fecundidade obtida variou de 1,80 a 2,53 

filhos, sendo a menor para a vila Mariana e a maior para a favela México 70. 

Percebemos também que quanto menor o número de nascidos vivos maior é a 

disponibilidade para abortar. Relatos de aborto se fizeram presente nos três locais, o que 

os diferenciou foi o método utilizado, o que dependia do poder aquisitivo da mulher.  
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Abstract 

 

LUZ, ACB. Prevalent and features of the women with provoked abortion: one 

analysis in three contexts of São Paulo´s state. [Dissertation]. São Paulo: University 

Federal of São Paulo; 2012.100 p. 

 

The unwanted pregnancy coming by intentional abortion it´s a serious problem 

of public health, has to persist that the differences intra-urban continues strongly yet, 

that becomes for a different grades of exposition of the persons to a certain risks, further 

the area’s differences, the social features clarify that exist yet a women´s group with a 

high level of fecundity, permitting to affirm that space´s segregation presents in the 

metropolitan´s cities initiate distinct reproductive practices. The objective of this work 

was determinate the factors associated to the abortion prevalent, provoked between 

women in childbearing age in three areas of São Paulo´s state in 2006 and 2008. 

Through application of a questionnaire had been interviewed a total of 2.842 women of 

the three places. The statistic analysis were divided in two parts: the first one, for the 

total of women and the second for the women declared some pregnant. Both where had 

been made descriptive analyses of the sample with Fish´s exact test, analysis univariate 

with answer been practiced or no abortion and analysis multivariate of the kind 

backward, considering value of p ≤0,05. We realized inside the total of the sample that 

1.973 women declared some pregnancy in your lives and between this value 131 

(6,60%) affirmed already have made some abortion. The varieties that remained in the 

final model for the women who pregnant and therefore were predictors to the abortion 

were; México´s 70 community (RC=1,67,IC95%=[1,027 ; 2,715], p 0,039), Vila 

Mariana (RC=1,86, IC95%=[1,140 ; 3,037], p=0,013), continue´s age (RC=1,05, 

IC95%=[1,033 ; 1,083], p <0,001), scholarity from 0 to 8 years (RC=1,55, 

IC95%=[1,033 ; 2,335], p 0,034), the non pregnancy planning (RC=12,04, 

IC95%=[27,571 ; 5,261], p <0,001), haven’t born alive (RC=5,65, IC95%=[3,124; 

10,249], p <0,001) and utilize contraceptive methods not effective (RC=1,68, 

IC95%=[1,138 ; 2,487], p 0,009). 

The medium of fecundity obtained ranged from 1,80 to 2,53 children, been the 

minor to Vila Mariana and the biggest to the México´s 70 community. We perceive also 

that how minor the number of alive´s born bigger it´s the available to abort. Relates of 

abortion appeared in the three places, what differed was the method used, wich 

depended on the purchasing power of women. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 Aborto provocado 

De acordo com Leite (2002), a palavra “aborto” significa privação do 

nascimento. O termo é formado pelo prefixo latino ab, relacionado à ideia de privação e 

ortus nascimento. De acordo com a OMS, (1997) considera-se abortamento a 

interrupção da gravidez antes da viabilidade do produto da concepção, correspondendo 

à perda do concepto até a 20ª ou 22ª semana completa, ou seja, aproximadamente até os 

cinco meses. A medicina chama a expulsão do feto de aborto e segundo Rezende 

(2008), após este período, a interrupção é considerada parto pré-maturo e se houver 

óbito do feto, este é considerado natimorto. 

A reprodução humana e sua condição necessária deveriam ser atos desejados e 

planejados, porém nem sempre é assim. Muitas mulheres, por falta de conhecimento 

sobre planejamento familiar e, consequentemente, de práticas anticonceptivas eficazes, 

acabam tendo uma gravidez indesejada, ou seja, em um momento inoportuno. Com o 

evento já instalado, a solução encontrada por algumas delas é a prática do aborto 

(BEMFAM, 1997). 

O Código Penal Brasileiro, datado de 1940, trata sobre aborto provocado, sendo 

neste sentido punitivo e restritivo. Punitivo, pois quem sofre e quem pratica o aborto 

deve receber punição estipulada em lei. Restritivo, pois somente autoriza aborto 

provocado em duas situações: no caso de risco iminente de morte da mãe; e em caso de 

estupro (Lei 2.848, artigo 128). A única exceção da Lei é o caso de anencefalia fetal, 

incompatível com a vida extrauterina, o qual vem sendo autorizado desde os anos 1990 

(FRIGÉRIO et al., 2001; DINIZ e RIBEIRO, 2003). Recentemente, o Supremo Tribunal 

Federal decidiu, por oito votos a dois, que grávidas de fetos sem cérebro poderão optar 
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por seguir a gestação ou interrompê-la com direito à assistência médica, sem que isso se 

configure como crime (ANENCEFALIA..., 2012).  

Embora atualmente no Brasil o aborto provocado seja ilegal, esta pratica é muito 

comum de forma clandestina. As severas restrições legais à prática do aborto não têm 

evitado sua realização, mas reiterado as desigualdades sociais entre as mulheres. Isso 

porque, embora todas compartilhem a mesma situação de ilegalidade da intervenção – o 

que as obriga a buscar práticas clandestinas para interrupção de uma gravidez não 

desejada – grosso modo duas trajetórias se confirmam: a daquelas que podem arcar com 

os custos de uma intervenção em clínicas privadas, com acesso a métodos rápidos, 

seguros e sem riscos aparentes à saúde; e a das que constituem a maioria da população 

feminina que, sem recursos, recorrem a estratégias inseguras e precárias, em uma 

sucessão cada vez mais arriscada para a saúde, podendo inclusive, levar à morte da 

gestante (ABORTO NO BRASIL E PAÍSES DO CONE SUL, 2009). 

O aborto provocado somente causa risco à saúde da mulher se for praticado de 

forma insegura. De acordo com a OMS (1998), o aborto inseguro pode ser definido 

como o processo de interrupção de uma gravidez não planejada, realizado por pessoas 

que não tenham a necessária capacitação profissional e/ou em um ambiente que não 

obedeça aos padrões médicos estabelecidos. 

É válido lembrar que existem atualmente no Brasil apenas 37 unidades de 

serviços de saúde que estão preparadas para receber mulheres para a prática do aborto 

previsto por Lei. Porém, muitas destas mulheres não procuram este serviço por 

vergonha da própria equipe de saúde, visto que o aborto envolve questões morais, 

éticas, sociais e legais (OSIS et. al., 1996; KOSTER-OYEKAN, 1998; UYGUR & 

ERKAYA, 2001) e outras porque nem mesmo são informadas nas delegacias sobre seu 

direito ao aborto nos casos de estupro. 
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Em 1994, a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento (CIPD), 

realizada no Cairo, fez referência em seu quarto parágrafo à promoção da igualdade dos 

sexos e ao direito da mulher de controlar sua própria fecundidade. O programa de ação 

que conta do documento produzido pela conferência inclusive traz, em seu parágrafo 

8.25, que o aborto inseguro já é considerado um grave problema de saúde pública 

(CIPD, 1994). O documento assinado na Conferência Mundial sobre a mulher, realizada 

em Pequim, 1995, reafirmou o conteúdo do parágrafo 8.25 do Cairo, sobretudo 

acrescentando a revisão das leis que contêm medidas punitivas contra as mulheres que 

se submeterem a abortamentos ilegais (CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE A 

MULHER, 1995). 

O aborto provocado, por ser um procedimento clandestino, torna o assunto muito 

mais difícil de ser pesquisado a fim de identificar subgrupos com risco elevado para o 

aborto e elaborar políticas, programas e estratégias eficazes de enfrentamento do 

problema (HENSHAW, 1990). De acordo com Viladrich (1996) e Okonofua et al. 

(1999), em consequência de uma política restritiva e do estigma cultural imposto às 

mulheres, a maioria dos procedimentos são realizados clandestinamente por indivíduos 

mal treinados e em condições sanitárias e higiênicas que constituem um risco à saúde e 

à vida.  

De acordo com a Rede Feminista de Saúde (2005), embora o problema de 

subinformação ocorra em todo o mundo, nos países em desenvolvimento este problema 

é ainda mais grave, pois aliado à subnotificação das ocorrências de aborto há também o 

sub-registro dos óbitos. 

A Organização Mundial de Saúde - OMS estimou em 1998 que 20 milhões de 

abortos clandestinos provocados ocorreram em condições inadequadas no mundo e que 
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entre 10% e 50% das mulheres que sofrem aborto requerem assistência médica devido 

às complicações. 

Todos os anos os hospitais públicos fornecem tratamento de emergência a 

aproximadamente 800 mil mulheres latino-americanas, que sofrem complicações 

decorrentes do aborto clandestino (Allan Guttmacher Institute, 1999). 

O início dos anos 1990 foi marcado por uma mudança significativa no perfil dos 

métodos abortivos adotados pelas mulheres nas grandes cidades. Métodos encontrados 

nos estudos dos anos 1980, tais como chás, ervas, sondas, venenos, líquidos cáusticos, 

injeções e objetos perfurantes passaram a ser inexpressíveis nos relatos das mulheres 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

De acordo com a OMS (2003), os métodos mais utilizados no aborto precoce (1° 

trimestre) são: aspiração à vácuo manual ou elétrica, indicado para 12 semanas 

completas a contar da última menstruação; e o método médico abortivo, uma 

combinação de mifepristona seguida de uma de prostaglandina como o misoprostol, até 

nove semanas completas a contar da última menstruação. Para gravidezes que estão em 

um curso maior que 12 semanas completas a partir da data da última menstruação, são 

métodos bastante utilizados a dilatação e evacuação, utilizando a aspiração à vácuo com 

fórceps e curetas, assim como também mifepristona seguida de doses repetidas de 

prostaglandinas como misoprostol ou gemeprost, ou ainda, dependendo do caso, uso de 

prostaglandinas sozinho em doses repetidas.  

O misoprostol conhecido comercialmente por Cytotec
®
, a princípio descoberto 

para tratamento de úlcera gástrica, não demorou muito para ser utilizado como um 

medicamento abortivo, para realizar o aborto em casa ou para iniciá-lo em casa e 

terminá-lo no hospital. 
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Há quem diga que o misoprostol foi difundido pelas farmácias populares, mas o 

fato é que sua entrada no cenário das práticas abortivas provocou uma mudança: o 

medicamento passou a ser o método preferencial das mulheres, pois traz menores riscos 

à saúde e implica menor tempo e custo de internação hospitalar pós-finalização do 

aborto. 

Há uma preferência pelo uso oral do misoprostol em detrimento do uso vaginal. 

O uso oral é entendido como uma extensão dos recursos para regularizar a menstruação 

e não como método abortivo. É o uso vaginal do misoprostol que demarca culturalmente 

a tentativa de aborto (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). O único remédio registrado 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a prática do aborto é o 

Protokos, utilizado apenas em hospitais credenciados (SEGATTO, 2007). 

A respeito do aborto provocado entre outros países, a prática nem sempre foi 

considerada um crime. Na Grécia Antiga o aborto era uma prática muito comum, desde 

que o feto não tivesse adquirido alma. Isto era feito com o objetivo de controlar o 

crescimento demográfico ou populacional em função dos meios escassos de subsistência 

(LEITE, 2002). 

A União Soviética legalizou o aborto em 1920, ao reconhecer o direito da 

mulher russa de interromper uma gravidez considerada não desejada quando decorrente 

de problemas de saúde da mulher. Já em 1930 os países escandinavos começaram a 

liberar o aborto, inicialmente a Islândia em 1935 e logo em seguida a Suécia em 1938, a 

Dinamarca em 1939 e finalmente a Finlândia e Noruega em 1950 e 1960 

respectivamente (FUSCO, 2006). 

Em meados da década de 1960, esse processo estendeu-se em quase todos os 

países da atual União Europeia e Europa Central, já na Europa Oriental este processo se 
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deu em 1985. Um ano depois (1986), Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria e 

Romênia também legalizaram o aborto. 

Em 2007, Portugal aprovou a legalização do aborto desde que ocorra até a 

décima semana de gestação. Na Suíça o aborto foi permitido em 2001. 

No Chipre, Polônia, Espanha e Irlanda as leis que regulamentam o aborto ainda 

são muito restritivas, permitindo-se a prática do aborto somente em casos extremos de 

violação, má formação fetal ou para proteger a saúde da mulher. 

Nos países asiáticos, o aborto é controlado pelo Estado. No Japão em 1948, o 

aborto foi legalizado com o nome de “Lei de proteção eugênica”, objetivando controlar 

a superpopulação. Na China, em 1975, a legalização do aborto foi aprovada sem 

restrições e desde então se tornou uma prática bastante popular, devido à instância do 

governo para que as famílias tenham apenas um filho, gerando dessa forma uma política 

de controle da fecundidade. 

No Canadá, desde 1969 o aborto é permitido em situação de risco à saúde da 

mulher, sendo que em 1973 a interrupção provocada da gravidez deixou de ser ilegal. 

Na América Latina e Caribe, as leis continuam muito restritivas em relação ao 

aborto. Os fatores que mais implicam para esta circunstância é sem dúvida a força da 

Igreja Católica sobre as leis, ao defender a inclusão do direito a vida desde o momento 

da concepção (FUSCO, 2006). 

Na Venezuela e no Paraguai o aborto só é permitido em casos de risco à saúde 

da mulher. Nem mesmo em casos de má formação fetal é permitida tal prática. 

No México, cada estado tem seu próprio código penal. Desde 1990, tem havido 

esforços políticos em níveis estaduais, tanto para assegurar acesso aos procedimentos 

nos casos em que o aborto é legal, quanto para conseguir reformar leis mais amplas. 
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Graças a isto, em 2003, na cidade do México, foi aprovada uma nova lei que amplia o 

acesso ao aborto por razões de saúde da mulher. 

Na Bolívia, as feministas têm lutado desde 1997 para tornar acessível o aborto 

nos casos previstos no código penal. Este movimento levou à criação do projeto de lei 

chamado “Lei e saúde sexual e reprodutiva”, que foi aprovado pelo parlamento em 

2004. Porém, com a pressão da Igreja Católica, o projeto não foi sancionado pelo 

presidente da República (FUSCO, 2006). 

Em 2002, no Uruguai, um projeto chamado “Lei de defesa da saúde reprodutiva” 

que incluía a descriminalização do aborto foi aprovado pela Câmara dos deputados. Em 

2004, a proposta já contava com apoio de 63% da população, mas não foi aprovada pelo 

Senado Federal, que decidiu manter a lei vigente no país desde 1938, a qual criminaliza 

o aborto, com algumas exceções (FUSCO, 2006). 

A decisão da mulher em optar pelo aborto, provavelmente é determinada por 

fatores individuais, dentre os quais: a idade (SKJELDESTAD, 1994; ABDELLA, 

1996); o grau de escolaridade (SKJELDESTAD, 1994; SALGANICOFF & 

DELBRANCO, 1998); o estado conjugal (TANFER et al., 1992); o número de filhos 

nascidos vivos (STANFORD et al., 2000); a opinião em relação ao aborto provocado 

(SKJELDESTAD, 1994; STANFORD et al., 2000); o exercício de atividade 

remunerada; e métodos contraceptivos. 

O aborto provocado é mais frequente entre mulheres jovens, o que 

possivelmente parece estar relacionado ao início precoce da vida sexual, pouco 

conhecimento sobre métodos contraceptivos e uma maior motivação para essa prática 

(TIETZE, 1987; REES et al., 1997; BANKOLE et al., 2001; SINGH et al., 2002). De 

modo geral, as jovens postergam a maternidade e evitam tornar-se mães solteiras, 
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porque sabem que suas possibilidades de educação são melhores se não tiverem uma 

filho (Allan Guttmacher Institute, 1999). 

Pesquisas evidenciam que mulheres com maior escolaridade têm mais êxito na 

prevenção de uma gravidez indesejada, recorrendo menos à prática de aborto, em parte 

devido ao nível mais alto de informações sobre métodos contraceptivos (YOUNG et al., 

1994; BANKOLE et al., 2001). 

No entanto, apesar de serem responsáveis por uma pequena parcela de 

gravidezes que ocorrem na população, são as mulheres com maior escolaridade as que 

recorrem mais ao aborto a fim de interromper suas gravidezes quando indesejadas, 

contribuindo desta forma com uma parcela significativa dos abortos ocorridos (JONES 

et al., 2002; PANDEY, 2002). Não se pode destacar que parte da associação direta entre 

prática de aborto e nível de escolaridade decorra de um viés de informação. Mulheres 

com níveis elevados de instrução são mais prováveis de relatar sua experiência com um 

aborto provocado, quando comparadas com aquelas com menor nível de escolaridade 

(OKONOFUA et al., 1999). 

A prática do aborto provocado como meio de driblar a falta de planejamento 

familiar é mais difundida entre as mulheres casadas. Elas cada vez mais desejam 

famílias pequenas, o que faz com que a maioria não queira ter mais filhos ou escolha 

postergar o nascimento seguinte (ABDELLA, 1996; BANKOLE et al., 2001). 

As mulheres solteiras, provavelmente menos ativas sexualmente que as casadas, 

em decorrência do caráter esporádico de seus relacionamentos, têm uma menor 

incidência de gravidez. Contudo, uma vez grávidas, tendem a recorrer mais ao aborto 

(JONES et al., 2002; RASCH, 2002). 

Em mulheres com mais de um filho nascido vivo, é bastante comum a prática do 

aborto (SKJELDESTAD, 1994; MOGILEVKINA et al., 2000; BANKOLE et al., 2001; 
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RASCH, 2002; COMBES et al., 2004) que se valem deste recurso para espaçar os 

nascimentos ou ainda para aumentar o número de filhos dentro do limite considerado 

ideal (BANKOLE et al., 2001; COMBES et al., 2004). 

Mulheres que referem aceitar a prática do aborto sob qualquer circunstância são 

mais prováveis de terem tido aborto provocado (VILADRICH, 1996; MOGILEVKINA 

et al., 2000; BAN et al., 2002) Em geral, a opinião de aceitação irrestrita do aborto está 

associada a níveis de instrução e renda mais elevados (GOBER, 1997; GARCIA et al., 

2004). 

Em nenhum trabalho encontrou-se associação com exercício de atividade 

remunerada, embora esta variável esteja sempre muito correlacionada ao nível de 

escolaridade.  

Baseados na experiência dos países que adotaram legislação liberal de aborto, 

observa-se que os métodos contraceptivos eficazes – pílula, dispositivo intrauterino 

(DIU) e cirurgia de esterilização são os que mais pesam no controle da fecundidade 

(VAN DER TAK, 1974). Entretanto, apesar do notável aumento percebido no uso de 

contraceptivos, um a dois terços das mulheres em idade reprodutiva não estão 

adequadamente protegidas (Allan Guttmacher Institute, 1999). Contribuem para esta 

situação o não uso (RASCH, et al., 2000; BAN et al., 2002; DHILLON et al., 2004; 

MOSOKO et al., 2004), o uso incorreto de anticoncepcionais (ROSENBERG et al., 

1998; RASCH, 2002), o receio de efeitos adversos (BAN et al., 2002; LARSSON et al., 

2002) ou a qualidade limitada (ABDELLA, 1996; RASCH, 2002; ADDOR, 2003), 

restando como última alternativa para evitar um nascimento indesejado a prática do 

aborto (POPOV et al., 1993; SINGH et al., 2002; GRIMES & CREININ, 2004; 

DHILLON et al., 2004). 
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1.2 Transição da fecundidade no Estado de São Paulo 

O processo conhecido como transição da fecundidade nada mais é do que um 

período em que a população passa de um regime de elevada fecundidade para outro de 

reduzida fecundidade e no qual esta queda determina uma diminuição do ritmo de 

crescimento populacional, ou seja, a população continua a crescer, porém com uma taxa 

anual mais baixa (SEADE, 1994). 

A fecundidade nos 96 distritos do município de São Paulo é bastante desigual. 

Isso quer dizer que a taxa de fecundidade total (TFT) varia de 1,0 a 3,2 filhos por 

mulher, conforme seu distrito de residência e, consequentemente, das desigualdades 

demográficas, sociais, econômicas, culturais associadas a estas localidades. Isto 

significa que a queda existe em todas as regiões administrativas do Estado de São Paulo, 

porém em diferentes ritmos segundo suas especificidades socioeconômicas (YAZAKI, 

2004a, 2004b; GODINHO & YAZAKI, 1992).  

O declínio da fecundidade no Brasil começa a ser notado a partir dos anos 1970: 

a taxa de fecundidade total que era de 6,2 filhos por mulher em 1950, passa em 1960 

para 4,7 filhos por mulher e em 1970 cai para 4,2 o qual mantém acentuado decréscimo 

nas décadas seguintes (SEADE, 1994). 

Nota-se que a fecundidade em São Paulo alcançou o nível de reposição, o qual é 

o valor que garante a reposição da geração das mulheres (aproximadamente 2,1 filhos 

por mulher) nos primeiros anos do novo milênio, o que já era esperado, uma vez que a 

queda da fecundidade foi acelerada entre os primeiros anos da década de 1980 e o início 

da de 1990, passando de uma taxa de 3,4 para 2,4 filhos por mulher (YAZAKI, 2003), 

até 1992, quando a taxa cai para 2,3 filhos por mulher. Resumidamente, neste período, 

registra-se uma queda muito acentuada e semelhante a do primeiro quinquênio da 

década de 1970 (CAMARGO, 1990; BELTRÃO et. al., 1990; FERREIRA e ORTIZ, 
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1982; GIRALDELI e WONG, 1984). O quadro 1 mostra a evolução e a variação da 

TFT no Estado de São Paulo entre 1960 e 1986. 

 

Quadro 1 – Evolução e Variação da Taxa de Fecundidade Total no Estado de São 

Paulo – 1960 a 1986. 

Ano TFT Variação (%) 

1960 4,69    - 

1965 4,42 -5,76 

1970 4,20 -4,98 

1975 3,37 -19,76 

1980 3,40 0,89 

1986 2,86 -15,88 

Fonte: Wong, 1986 (1960-1980); Godinho e Yazaki, 1992 (1986). 

No início dos anos 2000, a taxa de fecundidade diminui para 2,0 filhos por 

mulher e baixa para 1,7 em 2006. Desta forma, o processo de redução da fecundidade 

em São Paulo, apresenta variações, como entre 1965 e 1975, início dos anos 1980, e 

novamente no começo dos anos 2000 (YAZAKI, 2008). 

A nível de Brasil quanto a nível de São Paulo (Estado), a aplicação de um 

modelo de decomposição da fecundidade, que foi elaborado por Bongaarts (1980), 

permitiu destacar a importância dos métodos contraceptivos e do aborto provocado, 

sobretudo dos métodos contraceptivos, no acentuado declínio da fecundidade verificado 

no transcorrer da década de 70. De acordo com Berquó et al, (1987), sem dúvida os 

métodos contraceptivos foram os que mais pesaram para o declínio da fecundidade no 

Estado de São Paulo, mas o aborto provocado só não teve maior destaque pela alta 

subestimação destes eventos. 
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Figura 1 – Representação esquemática do modelo de Requena. 

 

 

Ainda de acordo com Silva (1992), em sua época de estudo, boa parte das 

mulheres praticava anticoncepção, idealizava o tamanho da família, em muitos casos 

pequena, e via no aborto provocado uma maneira de interromper uma gravidez não 

desejada.  

 

1.3 Prevalência e características de mulheres que provocaram aborto 

encontradas separadamente por região 

O Trabalho é uma junção de três bancos de dados já analisados separadamente, 

subdistrito de Vila Mariana, favela México 70 e cidade de São Paulo, a seguir dados 

obtidos nas três pesquisas e características locais de cada região. 

A primeira região a ser analisada foi a Vila Mariana,  um subdistrito localizado 

na região Centro-Sul da cidade de São Paulo. A área é de responsabilidade da 

Subprefeitura de Vila Mariana e faz parte do chamado Centro Expandido, próximo à 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_%28cidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subprefeitura_de_Vila_Mariana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_expandido_de_S%C3%A3o_Paulo
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região central da cidade. Na Vila Mariana se encontram quatro estações do metrô: Ana 

Rosa, Vila Mariana, Santa Cruz e Chácara Klabin. 

A região é servida pela Linha 1 (Azul) e pela Linha 2 (Verde) do Metrô de São 

Paulo. O bairro sedia a UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo, antiga Escola 

Paulista de Medicina e o Museu Lasar Segall, bem como alguns dos mais tradicionais 

colégios da cidade como o Liceu Pasteur e o Colégio Arquidiocesano. 

Quase 80% dos moradores completaram o Ensino Fundamental, contra 49,9% 

do município. O Ensino Médio foi concluído por 71,34% da população, bem superior 

aos 33,68% da média municipal, e os anos de estudo chegam a 12,30. Em toda São 

Paulo, esse número pára em 7,67. A taxa de analfabetismo é reduzida, atingindo 1,10%, 

quatro vezes menor que os 4,88% da cidade (Prefeitura de São Paulo, 1995). O perfil 

socioeconômico dos moradores é de classe alta e apresenta baixa fecundidade.  

A Vila Mariana é um subdistrito de classe alta com um perfil ora comercial, ora 

residencial. 

Carneiro (2009), em sua dissertação de mestrado intitulada: “Prevalência e 

características das mulheres com histórico de aborto provocado – Vila Mariana, 2006”, 

sob número registrado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp: 0116/07, pôde 

verificar em um universo de 1.121 mulheres que 555 tinham histórico de alguma 

gravidez em suas vidas, com uma taxa de fecundidade considerada baixa 1,8 filhos por 

mulher. Dentre este subgrupo de mulheres grávidas, 49 delas declararam ter provocado 

aborto, resultando uma prevalência de 8,80%. Os fatores que mais influenciaram esta 

prática foram: não possuir nenhum nascido vivo; aceitar a prática do aborto; possuir 

menos de quatro anos de estudo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Central_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B4_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Ana_Rosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Ana_Rosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Vila_Mariana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Santa_Cruz_%28S%C3%A3o_Paulo%29
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A Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) foi criada em 1996 e é 

formada por nove municípios (Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, 

Peruíbe, Praia Grande, São Vicente e Santos), que representam 1% da superfície do 

Estado, com população predominantemente urbana. Sua formação se deu a partir do 

Município de Santos, cuja ocupação está associada originalmente ao porto que 

desempenhou um papel fundamental no contexto do complexo cafeeiro a partir do final 

do século XIX. 

A Favela México 70, a qual fica no município de São Vicente, possui traços de 

desigualdade socioeconômica, com uma grande parcela de sua população vivendo em 

casas com ambiente insalubre e em situação de risco (pela possibilidade de 

desmoronamentos, enchentes, contaminação por poluentes, entre outros). Esses riscos 

associados à falta de infraestrutura, serviços e atendimentos tornaram grande parte da 

população da região da Favela México 70, cada vez mais vulnerável, o que acentua a 

desigualdade social. (YOUNG e FUSCO; 2006). A favela México 70, apresenta renda 

baixa e alto nível de fecundidade. 

Santos (2010), em sua dissertação de mestrado intitulada, “Prevalência e 

características das mulheres com aborto provocado Favela México 70, São Vicente - 

SP”, sob número registrado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp: 1536/08, 

identificou que em um total de 860 mulheres entrevistadas, 735 declararam tiveram 

alguma gravidez em suas vidas, com uma taxa de fecundidade considerada elevada 2,53 

filhos por mulher. Dentre este volume de grávidas 51 delas revelaram ter praticado 

aborto, resultando em uma prevalência de 6,90%. Os fatores que mais interferiram na 

escolha pela prática do aborto foram: não ter filhos nascidos vivos; aceitar sempre a 

prática do aborto; ter dois a cinco nascidos vivos; ter seis ou mais nascidos vivos; e 

idade no momento da entrevista. 
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O terceiro local estudado foi o município de São Paulo, o qual é considerado o 

principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América Latina. Maior cidade do 

Brasil, das Américas e de todo o hemisfério Sul, São Paulo é a cidade brasileira mais 

influente no cenário global, sendo considerada a 14ª cidade mais globalizada do planeta, 

recebendo a classificação de cidade global alfa (Prefeitura de São Paulo). 

O município de São Paulo é considerado uma das cinco maiores extensões 

metropolitanas de todo o mundo, apresenta renda intermediária e fecundidade mediana. 

É o maior mercado consumidor e produtor do país e capital de um dos mais 

desenvolvidos Estados do Brasil. Sua influência econômica e financeira atinge todo o 

país e causa atração de empresas nacionais e internacionais, apesar de ainda hoje 

contrastar com a pobreza e a violência comum a maior parte dos grandes centros 

urbanos (Prefeitura de São Paulo). 

Souza (2011), em sua dissertação de mestrado, “Características 

sociodemográficas como fatores determinantes na prevalência de aborto provocado na 

cidade de São Paulo – 2008”, sob número registrado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Unifesp: 1927/09, observou no município paulistano que, em um universo de 861 

mulheres 683 declararam ter tido alguma gravidez no transcorrer de suas vidas, com 

uma taxa de fecundidade intermediária de 2,17 filhos por mulher, sendo que 31 delas 

revelaram ter cometido aborto. Nestas condições, a prevalência de aborto provocado 

observado para esta região foi de 4,50%. Os fatores que influenciaram na prática do 

aborto, foram: ter entre 40 e 44 anos; possuir um número maior ou igual a cinco filhos; 

ser solteira; e fazer uso de pílula, DIU ou métodos contraceptivos não eficazes 

(tabelinha, camisinha, coito interrompido, entre outros). 

Diante das diferenças de perfis reprodutivos das regiões apontadas é possível 

constituir uma amostra ampliada tendo em vista o aprofundamento da relação entre 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Finan%C3%A7as
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpora%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_das_cidades_mais_populosas_do_mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_das_cidades_mais_populosas_do_mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Globaliza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Global
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prevalência de aborto e condições sociais. Sabendo que o nível de fecundidade varia de 

acordo com o local de moradia, conforme mostra Brito,Yazaki e Maia (2006), ao relatar 

que o nível de fecundidade tende a ser bastante desigual em decorrência das diferenças 

espaciais, sendo de maneira geral mais baixa na região central e mais privilegiada da 

capital, e aumentando à medida que se avança para áreas periféricas e menos abastadas 

e que de acordo com Brito, Yazaki e Maia (2006), embora haja atualmente uma 

tendência de queda no nível médio de fecundidade da mulher brasileira, há de se 

enfatizar que as diferenças intraurbanas ainda persistem fortemente, o que leva a 

variados graus de exposição dos indivíduos a certos riscos. E finalmente segundo Brito, 

Yazaki e Maia (2006) os níveis sociais como renda e escolaridade são decisivos para 

determinar a localização de suas moradias. Assim, o presente trabalho parte da hipótese 

de que o local é proxy de renda mensal, ou seja, a renda é que determina o local de 

moradia dos indivíduos e por sua vez, é o grande influenciador da prática do aborto. 
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2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo geral 

Determinar os fatores associados à prevalência de aborto provocado entre 

mulheres em idade fértil no subdistrito de vila Mariana, favela México 70 e município 

de São Paulo. 

 

2.1.1 Objetivos específicos 

- Identificar os fatores sociodemográficos que expliquem a prevalência de 

mulheres com aborto provocado, dentre o total de mulheres. 

 - Identificar os fatores sociodemográficos que expliquem a prevalência de 

mulheres com aborto provocado, dentre as que declararam alguma gestação no 

transcorrer de suas vidas. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Delineamento do estudo 

Atendendo aos objetivos, foi realizado um estudo do tipo transversal com 

abordagem quantitativa. Em estudos desta natureza, coletam-se simultaneamente de um 

grupo ou população de indivíduos informações sobre uma variedade de características 

que são posteriormente cruzadas em tabelas. A coleta é realizada em um único ponto no 

tempo, ou seja, realiza-se um recorte temporal e frequentemente o pesquisador 

desconhece o comportamento da população estudada antes desse ponto (PEREIRA, 

1995). 

 

3.2 População alvo e coleta de dados 

A amostra investigada constitui a reunião de três áreas do Estado de São Paulo 

com distintos níveis de fecundidade e características socioeconômicas variadas. O 

trabalho reuniu mulheres em idade fértil, entre 15 e 50 anos de idade, provenientes do 

subdistrito de Vila Mariana, localizado na cidade de São Paulo (coleta 2006) n = 1.121 

mulheres, favela México 70 (coleta 2008) situada no município de São Vicente 

localizado no Estado de São Paulo n = 860 mulheres e município de São Paulo (coleta 

2008) n = 861 mulheres, totalizando 2.842 mulheres. 

A coleta do subdistrito de Vila Mariana foi baseada em uma subpopulação do 

projeto “Atendimento no SUS: Integralidade e acesso no Distrito de Vila Mariana”, 

coordenado pelo professor Doutor Luis Roberto Ramos em 2006. Foi utilizado o 

procedimento de amostragem aleatória para a aplicação de questionário (Anexo), pré-

codificado, de baixo custo e que produz estimativas tão fidedignas quanto o método 
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equiprobabilístico (CARDOSO, 1990). Já as coletas da Favela México 70 e município 

de São Paulo são baseadas em uma subpopulação do Projeto “Aborto provocado, 

fecundidade e contracepção: imbricações com a integralidade em saúde, relações de 

gênero e exclusão social em finais de 2008”. As informações foram captadas mediante a 

aplicação direta de questionário pré-codificado (Anexo). 

Nas duas coletas (2006 e 2008) todas as entrevistadoras eram mulheres 

universitárias, por terem maior facilidade para dialogar sobre o tema e preparação 

adequada para aplicar o questionário com presteza.  

As entrevistadoras foram submetidas a treinamento sobre o conteúdo, manejo e 

aplicação dos questionários que incluía: indicação dos objetivos do estudo; descrição do 

esquema e instruções de amostragem para identificar as respondentes elegíveis; 

descrição detalhada do questionário; instruções das técnicas de entrevista e execução da 

entrevista.  

O instrumento foi testado mediante a realização de um estudo piloto, que 

permitiu: constatar a facilidade em entender as perguntas formuladas, avaliar a 

capacidade das entrevistadoras em executar a tarefa que lhes foi atribuída e detectar as 

instruções necessárias, que deveriam estar contidas no manual de aplicação de 

questionário. 

Como procedimento de coleta de amostragem para o subdistrito de Vila 

Mariana, coleta realizada em 2006, e Favela México 70, coleta realizada em 2008, 

optou-se por entrevistar as pessoas de um domicílio sim e outro não, visitando-se cerca 

de 1.100 domicílios. Nos domicílios, no caso de haver mais de uma mulher na idade de 

interesse - 15 a 49 anos -, a que faria aniversário em data mais próxima foi selecionada 

para responder ao questionário. Quando necessário, foram feitas até três visitas antes de 

considerar a entrevista como perdida. Na versão original, este plano consistia em sortear 
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30 quadras e, a partir de um início aleatório, realizar um mínimo de sete entrevistas. 

Este procedimento não prevê perdas. 

Na coleta de São Paulo, realizada em 2008, foram sorteadas 120 quadras a partir 

da listagem feita pelo mapa da Secretaria de Planejamento - Seplan. Em cada rua foram 

sorteadas dez casas, a casa ao lado era utilizada caso a casa escolhida não respondesse 

por quaisquer razões. Foram entrevistadas 1.170 mulheres com idade entre 15 e 60 anos 

na amostra total. Foram utilizadas as mulheres da cidade de São Paulo em idade fértil 

(15 a 49 anos de idade) totalizando 861 mulheres. 

Toda nossa pesquisa está unicamente baseada nos relatos das mulheres 

entrevistadas, considerando-se o que para elas significou aborto provocado, 

independente do que se caracteriza de fato como aborto provocado. 

Vale aqui ressaltar dois pontos para a coleta do município de São Paulo. Em 

primeiro lugar, a amostra contou com representantes tanto dos grandes centros como 

também populações ou grupos populacionais bastante carentes, tais como favelas. Além 

disso, não foi possível evitar uma subnotificação na coleta de dados, especialmente no 

que se refere à faixa etária de mulheres de 15 a 24 anos, pois muitas das vezes em que 

as entrevistadoras foram a campo para a coleta, estas mulheres não foram encontradas 

em suas residências. 

Apesar dos procedimentos de coleta de dados para o subdistrito de Vila Mariana 

e Favela México 70 terem sido realizados de forma distinta da que foi empregada para a 

cidade de São Paulo, pode-se afirmar que tanto um como o outro método produz 

estimativas fidedignas e amostras representativas. 

 

 3.3 Variáveis a serem estudadas (Questionário em anexo) 

- Variável dependente ou resposta 
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No nosso caso, adotamos como variável dependente a declaração das mulheres 

se já haviam realizado algum aborto provocado (declarados). 

- Variáveis independentes ou explicativas 

No nosso caso, adotamos como variáveis independentes ou explicativas: “local”; 

“idade no momento da entrevista”; “grau de escolaridade”; “exercício de atividade 

remunerada”; “estado civil”; “número de gestações”; “planejamento de alguma 

gestação”; “número de nascidos vivos”; “número de abortos espontâneos”; “cirurgia 

para evitar filhos”; “uso de métodos contraceptivos”; “tipo de contraceptivo”; “opinião 

de aceita aborto”; e “situação em que considera aceitável a prática do aborto”. 

 

3.4 Processamento e análise de dados 

Com base nas informações disponibilizadas nos bancos de dados dos três 

trabalhos realizados em separado, construímos uma única planilha das informações. 

Após a homogeneização/padronização das informações, estas foram trabalhadas em 

conjunto no programa Excel e em seguida transportadas para o software SPSS (SPSS 

Inc., Chicago, Estados Unidos) a fim de obter a prevalência e as características destas 

mulheres do conjunto. 

Nestas planilhas foram incluídos dados relativos a aspectos relevantes para 

aborto provocado, tais como: 

 - perfil sociodemográfico; 

- saúde reprodutiva.   

No caso das características do perfil demográfico, foram considerados: o local 

(categorizado em: subdistrito de Vila Mariana / Favela México 70 / município de São 

Paulo); a idade no momento da entrevista (categorizado em: 15 a 19 anos / 20 a 24 anos 

/ 25 a 29 anos / 30 a 34 anos / 35 a 39 anos / 40 a 44 anos / 45 a 49 anos); grau de 
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escolaridade (categorizado em: 0 a 4 anos / 5 a 8 anos / 9 a 11 anos / maior que12 anos; 

ou segunda categorização: 0 a 8 anos / maior que 8 anos); exercício de atividade 

remunerada (categorizado em: empregada / desempregada / não trabalha ou aposentada 

ou segunda categorização: empregada / desempregada ou não trabalha ou aposentada), 

estado conjugal (categorizado em: solteira nunca morou com ninguém e não tem 

namorado / solteira nunca morou com ninguém e tem namorado / solteira mas já morou 

com alguém / casada pela primeira vez / casada não pela 1° vez / mora com 

companheiro, mas não casada / separada ou divorciada / viúva; ou segunda 

categorização: solteira / casada ou mora com companheiro / separada ou divorciada ou 

viúva). No caso das características com relação à saúde reprodutiva, foram 

considerados: ocorrência de gravidez (categorizado em: sim / não); número de gestações 

(categorizado em: 0 / 1 ou 2 / 3 ou mais); planejamento de gestações (categorizado em: 

não ou sim); número de nascidos vivos (categorizado em: 0 e não gravidez / 1  / 2 / 3 ou 

mais); número de abortos espontâneos (0 / 1 / 2 / 3 ou mais);  cirurgia para evitar filhos 

(categorizado em: sim / não); uso de métodos contraceptivos (categorizado em: sim / 

não e se resposta sim, categorizado em: pílula / DIU / injeções mensais /camisinha 

sempre / camisinha sempre que ganha no posto de saúde / tabelinha / outros); tipo de 

contraceptivo (categorizado em: eficaz - pílula, DIU, injeções mensais, cirurgia de 

esterilização / menos eficaz - camisinha, tabelinha, coito interrompido e outros / não 

toma contraceptivo), aceitação em relação ao aborto (categorizado em: sim - aceita sim 

ou aceita algum / não - não aceita em nenhuma hipótese) e situação em que considera 

aceitável a prática do aborto (categorizado em: pessoa sozinha / muitos filhos / 

condições econômicas / não poder dar atenção / risco de morte mãe ou filho / estupro / 

não justifica realizar aborto). 

A análise estatística foi dividida em duas partes:  
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- Para o total de mulheres entrevistadas (2.842 mulheres). 

- Para as mulheres que declararam já haver engravidado em algum momento de 

suas vidas (1.973 mulheres). 

Em ambos os grupos realizou-se: 

- A comparação das características sociodemográficas dos três locais através de 

análise descritiva com teste exato de Fisher (posteriormente, quando 

estatisticamente diferente, análise de resíduo padronizado ) para comparar os 

perfis; 

- Análise univariada da resposta ter praticado aborto ou não em relação as 

características sociodemográficas através de razão de chance (RC) ; 

- E regressão logística para construção do modelo final (p ≤0,05) através do 

processo de seleção de variáveis do tipo backward. 
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4  RESULTADOS 

Neste estudo, 2.842 mulheres de 15 a 49 anos de idade residentes em três 

localidades do Estado de São Paulo foram entrevistadas, das quais, 1.973 declararam ter 

tido alguma gravidez no transcorrer de suas vidas.  

A Tabela 1 apresenta dados sociodemográficos para o total de mulheres, por 

local de residência, com as seguintes variáveis: “local”; “idade”; “escolaridade”; 

“exercício de atividade remunerada”; “estado civil”; “número de abortos espontâneos”; 

“cirurgia para evitar filhos”; “uso de contraceptivo”; “método de contraceptivo 

utilizado”; “tipo de contraceptivo”; “opinião em relação ao aborto provocado”; e 

“situação em que aceita aborto provocado”. 
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Tabela 1 – Distribuição do total de mulheres segundo dados demográficos por local de residência no 

Estado de São Paulo, 2006 e 2008. 

Descrição 

Total de  

mulheres 

Local   

Vila  

Mariana 

Favela  

México 70 

Mun. de  

São Paulo P 

n % n % n % N % 

Total 2842 100 1121 39,40 860 30,30 861 30,30   

Idade                   

15 a 19 anos 240 8,40 143 12,80 71 8,30 26 3,00 <0,001 

20 a 24 anos 368 12,90 179 16,00 117 13,60 72 8,40  

25 a 29 anos 509 17,90 196 17,50 188 21,90 125 14,50  

30 a 34 anos 474 16,70 162 14,50 151 17,60 161 18,70  

35 a 39 anos 429 15,10 134 12,00 138 16,00 157 18,20  

40 a 44 anos 446 15,70 155 13,80 112 13,00 179 20,80  

45 a 49 anos 376 13,2 152 13,60 83 9,70 141 16,40   

Escolaridade                  

0 a 4 anos 310 10,90 53 4,70 155 18,00 102 11,80 <0,001 

5 a 8 anos 690 24,30 168 15,00 324 37,70 198 23,00  

9 a 11 anos 1180 41,50 394 35,10 361 42,00 425 49,40  

> 12 anos 662 23,30 506 45,10 20 2,30 136 15,80   

Exercício de atividade 

remunerada                  

Empregada 1600 56,30 732 65,30 434 50,50 434 50,40 <0,001 

Desempregada 364 12,80 110 9,80 151 17,60 103 12,00  

Não trabalha ou aposentada 878 30,90 279 24,90 275 32,00 324 37,60   

Estado civil                  

Solteira, nunca morou com 

ninguém e não tem namorado 398 14,00 263 23,50 47 5,50 88 10,20 <0,001 

Solteira, nunca morou com 

ninguém e tem namorado 356 12,50 237 21,10 50 5,80 69 8,00  

Solteira, mas já morou com 

alguém 191 6,70 61 5,40 85 9,90 45 5,20  

Casada pela 1ª vez 812 28,60 309 27,60 173 20,10 330 38,30   

Casada, não pela primeira vez 63 2,20 35 3,10 16 1,90 12 1,40  

Mora com companheiro, mas 

não casada 779 27,40 126 11,20 410 47,70 243 28,20   

Separada ou divorciada 195 6,90 77 6,90 62 7,20 56 6,50   

Viúva 48 1,70 13 1,20 17 2,00 18 2,10   

Número de nascidos vivos                  

0 e não gravidez 976 34,30 612 54,60 158 18,30 206 24,00 <0,001 

1 647 22,80 202 18,00 221 25,70 224 26,00  

2 588 20,70 197 17,60 186 21,60 205 23,80  

3 ou mais 631 22,20 110 9,80 295 34,30 226 26,20   

 (continua) 
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Tabela 1 – Distribuição do total de mulheres segundo dados demográficos por local de residência no 

Estado de São Paulo, 2006 e 2008. 

Descrição 

Total de  

mulheres 

Local   

Vila  

Mariana 

Favela  

México 70 

Mun. de  

São Paulo P 

n % n % n % n % 

Número de abortos 

espontâneos                  

0 2385 83,90 991 88,40 699 81,30 695 80,70 <0,001 

1 351 12,40 96 8,60 128 14,90 127 14,80  

2 83 2,90 26 2,30 24 2,80 33 3,80  

3 ou mais  23 0,80 8 0,70 9 1,00 6 0,70   

Cirurgia para evitar filho                  

Não 2488 87,50 987 88,00 760 88,40 741 86,10 0,288 

Sim 354 12,50 134 12,00 100 11,60 120 13,90   

Contraceptivo                  

Não 1162 40,90 434 38,70 328 38,10 400 46,50 <0,001 

Sim 1680 59,10 687 61,30 532 61,90 461 53,50   

Se utiliza contraceptivo, 

qual?                  

Pílula 834 49,60 335 48,80 289 54,60 210 46,20 0,022 

DIU 56 3,30 27 3,90 8 1,50 21 4,60 0,009 

Injeções mensais 169 10,10 30 4,40 88 16,60 51 11,20 <0,001 

Camisinha sempre  526 31,30 285 41,50 117 22,10 124 27,30 <0,001 

Camisinha sempre que 

ganhava no posto de saúde 108 6,40 15 2,20 62 11,70 31 6,80 <0,001 

Tabelinha 52 3,10 23 3,30 6 1,10 23 5,10 0,001 

Outros 64 3,80 37 5,40 7 1,30 20 4,40 <0,001 

Tipo contraceptivo                  

Eficaz 1241 43,70 494 44,10 397 46,20 350 40,70 0,029 

Menos eficaz 787 27,70 322 28,70 235 27,30 230 26,70  

Não toma contraceptivo 814 28,60 305 27,20 228 26,50 281 32,60   

Opinião aceito o aborto                  

Não 1041 37,00 403 36,00 304 35,80 334 39,50 0,189 

Sim 1774 63,00 718 64,00 545 64,20 511 60,50   

Se tem opinião, aceita o 

aborto se?                  

Pessoa sozinha 380 21,40 203 18,40 80 9,40 97 11,50 <0,001 

Muitos filhos 327 18,40 181 16,40 76 9,00 70 8,30 <0,001 

Condições econômicas 438 24,70 259 23,50 87 10,20 92 10,90 <0,001 

Não pode dar atenção 291 16,40 177 16,10 47 5,50 67 7,90 <0,001 

Risco de morte mãe ou filho 1299 73,20 536 48,70 387 45,60 376 44,50 0,153 

Estupro 1037 58,50 145 13,20 464 54,70 428 50,70 <0,001 

Não justifica 1041 58,70 403 36,60 304 35,80 334 39,50 0,246 

Fonte: Subdistrito de Vila Mariana (2006), Favela México 70 e município de São Paulo (2008). 

Em negrito – resíduo padronizado maior que 1,96 
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De acordo com a Tabela 1, com relação a variável idade, do total de mulheres 

entrevistadas, observou-se uma maior concentração das faixas etárias entre 15 a 19 anos 

(12,80%) e 20 a 24 anos (16,00%) no subdistrito de Vila Mariana. Já a Favela México 

70, obteve maior percentual na faixa entre 25 a 29 anos (21,90%). Já as faixas com 

mulheres mais envelhecidas a partir de 30 anos até a última idade, obtiveram maior 

participação na cidade de São Paulo, com percentuais (18,70%), (18,20%), (20,80%) e 

(16,40%). 

Com relação à variável escolaridade, um maior percentual na categoria de 0 a 4 

anos (18,00%) e de 5 a 8 anos (37,70%), foram mais encontradas na favela México 70. 

A faixa de 9 a 11 anos de estudo obteve maior percentual na cidade de São Paulo 

(49,40%), ao passo que a resposta acima de 12 anos de estudo teve maior participação 

no subdistrito de Vila Mariana (45,10%). 

Na variável exercício de atividade remunerada podemos observar que um maior 

percentual de mulheres empregadas estava situado no subdistrito de Vila Mariana 

(65,30%). Ao passo que a maioria das desempregadas residia na Favela México 70 

(17,60%). Em contrapartida, na cidade de São Paulo observou-se maior percentual para 

a categoria de não trabalha ou aposentada (37,60%). 

Quando questionadas sobre estado civil, as respostas mais observadas no 

subdistrito de Vila Mariana foram: “solteira nunca morou com ninguém e não tem 

namorado” (23,50%); “solteira nunca morou com ninguém e tem namorado” (21,10%); 

e “casada não pela primeira vez” (3,10%). Por outro lado, as respostas “solteira, mas já 

morou com alguém” e “mora com companheiro, mas não é casada” foram mais 

frequentes na Favela México 70 (9,90% e 47,70%), respectivamente. Em contrapartida, 

a resposta “casada pela primeira vez” foi mais observada na cidade de São Paulo 

(38,30%). As outras respostas  não tiveram grande variação nos três locais. 
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Com relação a variável número de nascidos vivos, o maior percentual da 

resposta “0 nascido vivo ou não gravidez” foi verificado no subdistrito de Vila Mariana 

(54,60%). A resposta “1 nascido vivo” foi mais relevante na cidade de São Paulo 

(26,00%). No subdistrito de Vila Mariana, esta resposta obteve menor percentual 

(18,0%). A resposta “2 nascidos vivos”, foi mais encontrada na cidade de São Paulo 

(23,80%). Finalmente, a resposta “3 ou mais nascidos vivos”, foi mais observada na 

Favela México 70 (34,30%). 

Ao serem interrogadas sobre aborto espontâneo, a resposta de “0 aborto 

espontâneo” foi mais observada no subdistrito de Vila Mariana (88,40%). Já a resposta 

“1 aborto espontâneo” foi mais verificada na Favela México 70 (14,90%), por outro 

lado, a resposta “2 abortos espontâneos” foi mais verificada na cidade de São Paulo 

(3,80%). A resposta “3 ou mais abortos espontâneos” não teve grande variação nos três 

locais de estudo. 

As variáveis “cirurgia para evitar filho” (p=0,288) e “opinião de aceita aborto” 

(p=0,189) não tiveram significância. 

Para a variável “uso de contraceptivo”, a menor participação de respostas 

positivas foi observada na cidade de São Paulo (46,50%), enquanto na Favela México 

70 observou-se o maior percentual de mulheres que utilizava algum método (61,90%). 

Com relação ao método escolhido para uso, as respostas mais observadas na Vila 

Mariana foram: “camisinha sempre” e “outros métodos” (41,50% e 5,40%) 

respectivamente. Por outro lado na Favela México 70 os mais respondidos foram: 

“pílula” (54,60%), “injeções mensais” (16,60%) e “camisinha sempre que ganhava no 

posto de saúde” (11,70%). As respostas “DIU” e “tabelinha” foram mais frequentes na 

cidade de São Paulo (4,60% e 5,10%), respectivamente.  
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Quanto ao tipo de contraceptivo, os considerados eficazes foram mais 

observados em termos percentuais na Favela México 70 (46,20%). Em contrapartida, a 

cidade de São Paulo foi o lugar onde a maioria das mulheres não tomava contraceptivo 

(32,60%). Por outro lado, onde mais se utilizava métodos menos eficazes foi verificado 

em maior proporção no subdistrito de Vila Mariana (28,70%). 

As foi questionado finalmente em que situações estas mulheres aceitavam o 

aborto provocado, notou-se que as respostas “pessoa sozinha”, “muitos filhos”, 

“condições econômicas desfavoráveis”, “não poder dar atenção à criança” e “em risco 

de morte da mãe ou do filho” foram mais encontradas no subdistrito de Vila Mariana 

(18,40%), (16,40%), (23,50%), (16,10%) e (48,70%), respectivamente. Por outro lado, a 

resposta “em caso de estupro” foi mais verificada na Favela México 70 (54,70%). Já a 

resposta não justifica fazer aborto em nenhum momento foi mais observada na cidade 

de São Paulo (39,50%). 

A Tabela 2 apresenta o total de mulheres entrevistadas em três contextos do 

Estado de São Paulo – 2006 e 2008, um resumo descritivo do “número de pessoas na 

casa”, “número de mulheres na casa”, “idade”, “número de nascidos vivos” e “número 

de abortos espontâneos”. 
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Tabela 2 – Resumo Descritivo para o Total de Mulheres no Estado de São Paulo, 2006 e 2008. 

Descrição 

Total de mulheres (n= 2842) 

Vila Mariana Favela México 70 Município de São Paulo 

n (%) n (%) n (%) 

1121(39,40%) 860(30,30%) 861(30,30%) 

Média DP Mín.-máx. Média  DP Mín.-máx. Média DP Mín.-máx. 

Número de 

pessoas na 

casa 

3,65 1,60 1-11 4,04   1,70  1-12 3,99 1,60 1-14 

Número de 

mulheres na 

casa 

1,66 0,90 1-8 2,07 1,00 1-7 2,03 1,00 1-7 

Idade 31,80 9,90 15-49 31,90   8,60  15-49 35,40 8,40 15-49 

Número de 

nascidos 

vivos 

0,89 1,20 0-15 2,16 1,90 0-15 1,72 1,50 0-13 

Número de 

abortos 

espontâneos 

0,16 0,50 0-5 0,24   0,60  0-6 0,25 0,50 0-3 

Fonte: Subdistrito de Vila Mariana (2006), Favela México 70 e município de São Paulo (2008). 

 

De acordo com a Tabela 2, para o total de mulheres, a média do número de 

pessoas na casa no subdistrito de Vila Mariana foi de 3,65 pessoas com desvio padrão 

de 1,60 e número mínimo e máximo de 1 e 11, respectivamente. Por outro lado, a média 

desta mesma variável na Favela México 70 foi de 4,04 pessoas, com desvio padrão de 

1,70 e número mínimo de um e máximo de 12 moradores. Já na cidade de São Paulo, 

encontramos média de 3,99 pessoas por domicílio, com desvio padrão de 1,60 e número 

mínimo de um e máximo de 14 pessoas na mesma casa. 

Com relação à variável “número de mulheres na casa”, observamos que no 

subdistrito de Vila Mariana a média foi de 1,66 mulheres, com desvio padrão de 0,90 e 

número mínimo e máximo de uma e oito mulheres, respectivamente. Por outro lado, 

esta mesma variável, quando analisada na Favela México 70, obteve uma média de 2,07 

mulheres com desvio padrão de 1,00 e número mínimo de um e máximo de sete 

mulheres na mesma moradia. Na cidade de São Paulo, a média obtida foi de 2,03, com 

desvio padrão de 1,00 e número mínimo e máximo de um e sete mulheres na mesma 

casa. 
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A média de idade observada no subdistrito de Vila Mariana foi de 31,80 anos 

com desvio padrão de 9,90 e idade mínima de 15 e máxima de 49 anos de idade. Em 

contrapartida, obtivemos uma média de idade na Favela México 70 de 31,90 anos com 

desvio padrão 8,60 e idade mínima de 15 e máxima de 49 anos de idade. Já na cidade de 

São Paulo, a média de idade encontrada foi de 35,40 anos de idade, com desvio padrão 

de 8,40 e idade mínimo e máximo de 15 e 49 respectivamente. 

A média do número de nascidos vivos observada no subdistrito de Vila Mariana 

foi de 0,89, com desvio padrão de 1,20 e número mínimo e máximo de zero e 15, 

respectivamente. Esta mesma média, observada na Favela México 70, foi de 2,16 com 

desvio padrão de 1,90 e número mínimo e máximo de zero e 15 nascidos vivos. E 

finalmente na cidade de São Paulo, a média foi de 1,72 com desvio padrão de 1,50 e 

número mínimo de zero e máximo de 13 nascidos vivos. 

Com relação à variável número de abortos espontâneos, quando analisada no 

subdistrito de Vila Mariana, observamos uma média de 0,16 com desvio padrão de 0,50 

e número mínimo de zero e máximo de cinco. Já na Favela México 70, a média de 

abortos espontâneos foi de 0,24 com desvio padrão de 0,60 e número mínimo de zero e 

máximo de seis. Por outro lado, na cidade de São Paulo, a média de abortos espontâneos 

foi de 0,25 com desvio padrão de 0,50 e número mínimo e máximo de zero e três 

abortos espontâneos.  

A Tabela 3 apresenta a distribuição do total de mulheres segundo aborto 

provocado por suas características no Estado de São Paulo, 2006 e 2008, pelas seguintes 

variáveis: “local”; “idade”; “escolaridade”; “exercício de atividade remunerada”; 

“estado civil”; “número de nascidos vivos”; “número de abortos espontâneos”; “cirurgia 

para evitar filhos”; “uso de contraceptivo”; “método contraceptivo utilizado”; “tipo de 
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contraceptivo”; “opinião em relação ao aborto provocado”; e “em que situação aceita 

aborto provocado”. 

Tabela 3 – Distribuição do total de mulheres segundo aborto provocado por suas características no 

Estado de São Paulo, 2006 e 2008 – Análise Bruta. 

 

Descrição 
Total de 

mulheres 

Aborto provocado 

RC IC95% P 



Não Sim 

n % n % n % 

Total 2842 100% 2711 95,40% 131 4,60% 

Local                    

Vila Mariana 1121 39,40 1072 95,60 49 4,40 1,22 0,77 ; 1,94 0,388 0,864 

Favela México 70 860 30,30 809 94,10 51 5,90 1,69 1,07 ; 2,67 0,023 2,268 

Município de São 

Paulo 861 30,30 830 96,40 31 3,60 1 - Ref. - 

Idade                    

15 a 19 anos 240 8,40 239 99,60 1 0,40 1 - Ref. - 

20 a 24 anos 368 12,90 361 98,10 7 1,90 4,63 0,57 ; 37,91 0,116 1,570 

25 a 29 anos 509 17,90 494 97,10 15 2,90 7,26 1,95 ; 55,27 0,026 2,233 

30 a 34 anos 474 16,70 452 95,40 22 4,60 11,63 1,56 ; 86,83 0,003 3,018 

35 a 39 anos 429 15,10 404 94,20 25 5,80 14,79 1,99;109,85 0,001 3,471 

40 a 44 anos 446 15,70 411 92,20 35 7,80 20,35 2,77;149,52 <0,001 4,160 

45 a 49 anos 376 13,20 350 93,10 26 6,90 17,75 2,39;131,73 <0,001 3,839 

Escolaridade                    

0 a 4 anos 310 10,90 282 91,00 28 9,00 2,64 1,50 ; 4,63 <0,001 3,490 

5 a 8 anos 690 24,30 649 94,10 41 5,90 1,68 1,00 ; 2,81 0,047 1,990 

9 a 11 anos 1180 41,50 1142 96,80 38 3,20 0,88 0,53 ; 1,49 0,644 0,462 

> 12 anos 662 23,30 638 96,40 24 3,60 1 - Ref. - 

                     

0 a 8 anos 1000 35,20 931 93,10 69 6,90 2,13 1,50 ; 3,03 <0,001 4,290 

> 8 anos 1842 65,80 1780 96,60 62 3,40 1 - Ref. - 

Exercício de 

atividade 

remunerada                    

Empregada 1600 56,30 1519 94,90 81 5,10 1,37 0,90 ; 2,06 0,138 1,482 

Desempregada 364 12,80 347 95,30 17 4,70 1,25 0,69 ; 2,28 0,457 0,744 

Não trabalha ou 

aposentada 878 30,90 845 96,20 33 3,80 1 - Ref. - 

                     

Empregada 1600 56,30 1519 94,90 81 5,10 1,27 0,89 ; 1,82 0,191 1,307 

Desempregada ou 

não trabalha ou 

aposentada 1242 43,70 1192 96,00 50 4,00 1 - - - 

(continua) 
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Tabela 3 – Distribuição do total de mulheres segundo aborto provocado por suas características no 

Estado de São Paulo, 2006 e 2008 – Análise Bruta. 

 

Descrição 
Total de 

mulheres 

Aborto provocado 

RC IC95% P 
Não Sim 

n % n % n % 

Estado Civil                     

Solteira nunca 

morou com ninguém 

e não tem namorado 398 14,00 392 98,50 6 1,50 1 - Ref. - 

Solteira nunca 

morou com ninguém 

e tem namorado 356 12,50 351 98,60 5 1,40 0,93 0,28 ; 3,08 0,906 0,118 

Solteira mas já 

morou com alguém 191 6,70 173 90,60 18 9,40 6,80 2,65;17,42 <0,001 4,545 

Casada pela primeira 

vez 812 28,60 787 96,90 25 3,10 2,08 0,84 ; 5,10 0,104 1,625 

Casada não pela 

primeira vez 63 2,20 54 85,70 9 14,30 10,89 3,73;31,79 <0,001 5,306 

Mora com 

companheiro mas 

não é casada 779 27,40 736 94,50 43 5,50 3,82 1,61 ; 9,05 0,001 3,259 

Separada ou 

divorciada 195 6,90 176 90,30 19 9,70 7,05 2,77;17,96 <0,001 4,685 

Viúva 48 1,70 42 87,50 6 12,50 9,33 2,88;30,24 <0,001 4,441 

                     

Solteira 945 33,20 916 96,90 29 3,10 1 Ref. - - 

Casada ou mora com 

companheiro 1654 58,20 1577 95,30 77 4,80 1,54 1,00 ; 2,38 0,049 1,967 

Separada ou 

divorciada ou viúva 243 8,60 218 89,70 25 10,30 3,62 2,08 ; 6,31 <0,001 4,817 

Número de 

nascidos vivos                    

0 e não gravidez 976 34,30 955 97,80 21 2,10 0,27 0,16 ; 0,45 <0,001 3,904 

1 647 22,80 624 96,40 23 3,60 0,45 0,27 ; 0,75 0,002 2,244 

2 588 20,70 549 93,40 39 6,60 0,86 0,56 ; 1,34 0,509 - 

3 ou mais 631 22,20 583 92,40 48 7,60 1 Ref. - - 

Número de abortos 

espontâneos                    

0 2385 83,90 2276 95,40 109 4,60 1 Ref. - - 

1 351 12,40 336 95,70 15 4,30 0,93 0,54 ; 1,62 0,803 0,249 

2 83 2,90 79 95,20 4 4,80 1,06 0,38 ; 2,94 0,915 0,107 

3 ou mais 23 0,80 20 87,00 3 13,00 3,13 0,92;10,70 0,055 1,920 

(continua) 
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Tabela 3 – Distribuição do total de mulheres segundo aborto provocado por suas características no 

Estado de São Paulo, 2006 e 2008 – Análise Bruta. 

 

Descrição 
Total de 

mulheres 

Aborto provocado 

RC IC95% P 
Não Sim 

n % n % n % 

Cirurgia para 

evitar filho                    

Não 2488 87,50 2380 95,70 108 4,30 1 Ref. - - 

Sim 354 12,50 331 93,50 23 6,50 1,53 0,96 ; 2,44 0,07 1,810 

Contraceptivo                    

Não 1162 40,90 1109 95,40 53 4,60 1 Ref. - - 

Sim 1680 59,10 1602 95,40 78 4,60 1,02 0,71 ; 1,46 0,919 0,102 

Se utiliza 

contraceptivo, 

qual?                    

Pílula 834 49,60 808 96,90 26 3,10 1 Ref. - - 

DIU 56 3,30 53 94,60 3 5,40 1,76 0,52 ; 6,00 0,361 0,913 

Injeções mensais 169 10,10 162 95,90 7 4,10 1,34 0,57 ; 3,15 0,496 0,681 

Camisinha sempre 526 31,30 498 94,70 28 5,30 1,75 1,01 ; 3,01 0,043 2,028 

Camisinha sempre 

que ganha no posto 

de saúde 108 6,40 103 95,40 5 4,60 1,51 0,57 ; 4,01 0,407 0,828 

Tabelinha 52 3,10 47 90,40 5 9,60 3,31 1,21 ; 9,00 0,013 2,473 

Outros 64 3,80 55 85,90 9 14,10 5,09 2,27 ; 11,38 <0,001 4,358 

Tipo de 

contraceptivo                    

Eficaz 1241 43,70 1189 95,80 52 4,20 1 Ref. - - 

Menos eficaz 787 27,70 738 93,80 49 6,20 1,52 1,02 ; 2,27 0,040 2,053 

Não toma 

contraceptivo 814 28,60 784 96,30 30 3,70 0,87 0,55 ; 1,38 0,568 0,572 

Opinião aceita o 

aborto                    

Não 1041 37,00 1020 98,00 21 2,00 1 Ref. - - 

Sim 1774 63,00 1664 93,80 110 6,20 3,21 2,00 ; 5,15 <0,001 5,086 

Se tem opinião, 

aceita o aborto se?                    

Pessoa sozinha 380 21,40 319 83,90 61 16,10 9,29 5,57 ; 15,49 <0,001 10,039 

Muitos filhos 327 18,40 269 82,30 58 17,70 10,47 6,25 ; 17,56 <0,001 10,626 

Condições 

econômicas 438 24,70 372 84,90 66 15,10 8,62 5,20 ; 14,28 <0,001 9,736 

Não pode dar 

atenção 291 16,40 245 84,20 46 15,80 9,12 5,34 ; 15,57 <0,001 9,512 

Risco de morte mãe 

ou filho 1299 73,20 1218 93,80 81 6,20 3,23 1,98 ; 5,26 <0,001 4,965 

Estupro 1037 58,50 984 94,90 53 5,10 2,62 1,57 ; 4,37 <0,001 3,804 

Não justifica 1041 58,70 1020 98,00 21 2,00 1 Ref. - - 

Fonte: Subdistrito de Vila Mariana (2006), Favela México 70 e município de São Paulo (2008). 

*RC=Razão de chance 

*IC=Intervalo de confiança 
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De acordo com a Tabela 3, do total de mulheres entrevistadas (2.842), 2.711 

mulheres (95,40%) relataram não ter praticado aborto, ao passo que 131 (4,60%) o 

declararam. 

Na análise bruta para o total de mulheres entrevistadas, com relação à variável 

“local”, no grupo de mulheres que respondeu já ter cometido um aborto, a resposta 

“pertencer à Favela México 70” (5,90%) foi estatisticamente significante (p 0,023) 

representando risco para aborto provocado, com razão de chance de 1,69 em relação à 

referência “pertencer à cidade de São Paulo”. 

Com relação à variável “idade”, no grupo do total de mulheres que respondeu já 

ter praticado aborto, pertencer às faixas etárias 25 a 29 anos (2,90%), (p 0,026), 30 a 34 

anos (4,60%), (p 0,003), 35 a 39 anos (5,80%), (p 0,001), 40 a 44 anos (7,80%), (p 

<0,001) e 45 a 49 anos (6,90%), (p <0,001) foram estatisticamente significantes, 

representando risco para aborto provocado com razão de chance de (7,26), (11,63), 

(14,79), (20,35) e (17,75), respectivamente, em relação à referência que era pertencer à 

faixa etária de 15 a 19 anos de idade.  

Na variável escolaridade no total de mulheres, no grupo daquelas que afirmou 

ter praticado aborto, de acordo com a primeira categorização realizada, possuir de 0 a 4 

anos de estudo (9,00%), (p <0,001) e 5 a 8 anos de estudo (5,90%), (p 0,047) foram 

estatisticamente significantes e representaram fator de risco para a prática do aborto 

com RC de 2,64 e 1,68, respectivamente, em relação à referência que era possuir mais 

de 12 anos de estudo. A segunda categorização também nos mostrou resultados 

semelhantes ao que encontramos na primeira, pois possuir de 0 a 8 anos de estudo 

(6,90%), (p <0,001), portanto estatisticamente significante, representava risco para 

aborto provocado, com razão de chance de 2,13 em relação à referência que era possuir 

mais que 8 anos de estudo.  
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As variáveis “exercício de atividade remunerada”, “número de abortos 

espontâneos”, “cirurgia para evitar filhos” e “uso de contraceptivo” não foram 

estatisticamente significantes em nossa pesquisa.  

Na variável “estado civil”, dentre o total de mulheres, no grupo que respondeu 

“sim” para ter praticado aborto provocado, de acordo com nossa primeira categorização, 

as situações; ser solteira, mas já morou com alguém (9,40%), (p <0,001), casada não 

pela primeira vez” (14,30%), (p <0,001), morar com companheiro mas não ser casada 

(5,50%), (p 0,001), ser separada ou divorciada (9,70%), (p <0,001) e ser viúva 

(12,50%), (p <0,001) foram estatisticamente significantes e representaram risco para a 

prática de aborto com razão de chance respectivamente (6,80), (10,89), (3,82), (7,05) e 

(9,33) em relação à referência - ser solteira, nunca morou com ninguém e não tem 

namorado. Resultados análogos foram encontrados em nossa segunda categorização, 

pois o fato de ser casada ou morar com companheiro (4,80%), (p 0,049) e ser separada, 

divorciada ou viúva (10,30%), (p <0,001), estatisticamente significantes, também 

representavam risco para aborto provocado com RC de 1,54 e 3,62, respectivamente, em 

relação à referência - ser solteira.  

Quando interrogadas sobre o número de nascidos vivos para o total de mulheres, 

naquelas que declararam algum aborto provocado, percebemos que possuir 0 nascido 

vivo ou não ter engravidado (2,10%), (p <0,001) era estatisticamente significante e 

representava proteção para aborto provocado, com razão de chance de 0,27, da mesma 

forma que possuir 1 nascido vivo (3,60%), (p 0,002) também significava proteção para 

praticar um aborto com razão de chance 0,45 em relação à referência - possuir 3 ou mais 

nascidos vivos.  

Com relação a qual método contraceptivo o grupo do total de mulheres utilizava, 

notou-se no subgrupo das que responderam ter praticado aborto que, utilizar camisinha 
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sempre (5,30%), (p 0,043), tabelinha (9,60%), (p 0,013) e outros métodos (14,10%), (p 

<0,001), deste modo, estatisticamente significativos, representavam risco para a prática 

com razão de chance de (1,75), (3,31) e (5,09) em relação à referência - fazer uso de 

pílula como método contraceptivo.  

Ainda com relação ao método contraceptivo, foi questionado o tipo do método. 

Pôde-se notar no subgrupo das que declararam aborto que, utilizar métodos menos 

eficazes (6,20%), (p 0,040) foi estatisticamente significante, representando risco para 

aborto provocado com razão de chance de 1,52 em relação à referência - fazer uso dos 

métodos eficazes.  

Ao serem interrogadas sobre a aceitação ou não para a prática do aborto, no 

grupo daquelas que declararam já haver praticado aborto, a resposta de sim, aceita a 

prática (6,20%), (p <0,001), estatisticamente significante, representava risco para aborto 

provocado com razão de chance de 3,21 em relação à referência - não aceitar 

abortamento.  

Finalmente, foi questionado em quais situações estas mulheres aceitavam aborto. 

Pode-se perceber respostas tais como; ser sozinha (16,10%), (p <0,001), já possuir 

muitos filhos (17,70%), (p <0,001), não possuir boas condições econômicas (15,10%), 

(p <0,001), não poder dar atenção à criança (15,80%), (p <0,001), em risco iminente de 

morte da mãe ou do filho (6,20%), (p <0,001) ou em caso de estupro (5,10%), (p 

<0,001), foram estatisticamente significativos, representaram risco para aborto 

provocado com razão de chance de (9,29), (10,47), (8,62), (9,12), (3,23) e (2,62), 

respectivamente, em relação à referência - não justifica fazer aborto em nenhum 

momento.  
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A Tabela 4, a seguir, mostra os resultados do modelo final da análise de 

regressão multivariada segundo aborto provocado para o total de mulheres no Estado de 

São Paulo, 2006 e 2008. 

 
Tabela 4 – Modelo final da análise de regressão logística segundo aborto provocado para o total de 

mulheres no Estado de São Paulo, 2006 e 2008. 

Características RC IC95% P 

Favela México 70 1,69 1,053 ; 2,732 0,030 

Vila Mariana 1,66 1,034 ; 2,674 0,036 

Idade (anos) 1,05 1,028 ; 1,074 <0,001 

Escolaridade – 0 a 8 anos 1,70 1,150 ; 2,537 0,008 

Separada, divorciada ou viúva 1,73 1,074 ; 2,813 0,024 

Não possuir nascidos vivos  1,73 1,034 ; 2,923 0,037 

Tipo de contraceptivo - menos eficaz 1,79 0,261;1,232  0,002 

Fonte: Subdistrito de Vila Mariana (2006), Favela México 70 e município de São Paulo (2008). 

*Referência: local: cidade de São Paulo/ idade: mais jovens / escolaridade: > 8 anos / estado civil: 

solteira, nunca morou com ninguém e não tem namorado, solteira nunca morou com ninguém e tem 

namorado, solteira mas já morou com alguém, casada pela primeira vez, casada não pela primeira vez, 

mora com companheiro mas não casada / nascido vivo: possuir nascido vivo / tipo de contraceptivo: 

eficaz ou não tomar contraceptivo. 

*RC=Razão de chance 

*IC=Intervalo de confiança 

 

Evidencia-se que as características onde ocorrem maiores prevalências de relato 

de aborto provocado dentro do grupo do total de mulheres entrevistadas foram: 

pertencer a Favela México 70 (RC= 1,69, IC95%= [1,053;2,732] e p 0,030), pertencer 

ao subdistrito de Vila Mariana (RC= 1,66, IC95%=[1,034;2,674] e p 0,036), idade 

contínua em anos (RC=1,05, IC95%=[1,028;1,074] e p <0,001), escolaridade – 

escolaridade de 0 a 8 anos (RC= 1,70, IC95%= [1,150;2,537] e p 0,008), ser separada, 

divorciada ou viúva (RC= 1,73, IC95%= [1,074;2,813] e p 0,024), não possuir nascido 

vivo (RC= 1,73, IC95%= [1,034;2,923] e p 0,037) e utilizar método contraceptivo do 

tipo menos eficaz (RC=1,79, IC95%= [0,261;1,232] e p 0,002). 

A Tabela 5 apresenta dados sociodemográficos para o total de mulheres que 

engravidaram, por local de residência, com as seguintes variáveis: “local”; “idade”; 

“escolaridade”; “exercício de atividade remunerada”; “estado civil”; “número de 
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gestações”; “planejamento de gestações”; “número de nascidos vivos”; “número de 

abortos espontâneos”; “cirurgia para evitar filhos”; “uso de contraceptivo”; “método 

contraceptivo utilizado”; “tipo de contraceptivo”; “opinião em relação ao aborto 

provocado”; e “em que situação aceita aborto provocado”. 

 

Tabela 5 – Distribuição de mulheres que engravidaram segundo dados demográficos por local de 

residência no Estado de São Paulo, 2006 e 2008. 

 

Descrição 

Mulheres que 

engravidaram 

Local   

Vila  

Mariana 

Favela  

México 70 

Mun. de  

São Paulo P 

n % n % n % n % 

Total 1973 100 555 28,10 735 37,30 683 34,60   

Idade                   

15 a 19 anos 60 3,00 11 2,00 38 5,20 11 1,60 <0,001 

20 a 24 anos 193 9,80 38 6,80 102 13,90 53 7,80  

25 a 29 anos 355 18,00 84 15,10 166 22,60 105 15,40  

30 a 34 anos 370 18,80 89 16,00 138 18,80 143 20,90  

35 a 39 anos 333 16,90 94 16,90 118 16,10 121 17,70  

40 a 44 anos 358 18,10 122 22,00 101 13,70 135 19,80  

45 a 49 anos 304 15,40 117 21,10 72 9,80 115 16,80   

Escolaridade                  

0 a 4 anos 293 14,90 46 8,30 149 20,30 98 14,30 <0,001 

5 a 8 anos 588 29,80 117 21,10 302 41,10 169 24,70  

9 a 11 anos 773 39,20 182 32,80 270 36,70 321 47,00  

> 12 anos 319 16,20 210 37,80 14 1,90 95 13,90   

Exercício de atividade 

remunerada                  

Empregada 1085 55,00 375 67,60 374 50,90 336 49,20 <0,001 

Desempregada 259 13,10 63 11,40 125 17,00 71 10,40  

Não trabalha ou aposentada 629 31,90 117 21,10 236 32,10 276 40,40   

(continua) 
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Tabela 5 – Distribuição de mulheres que engravidaram segundo dados demográficos por local de 

residência no Estado de São Paulo, 2006 e 2008. 

 

Descrição 

Mulheres que 

engravidaram 

Local   

Vila  

Mariana 

Favela  

México 70 

Mun. de  

São Paulo P 

N % n % n % n % 

Estado civil                  

Solteira, nunca morou com 

ninguém e não tem namorado 57 2,90 31 5,60 12 1,60 14 2,00 <0,001 

Solteira, nunca morou com 

ninguém e tem namorado 59 3,00 33 5,90 11 1,50 15 2,20  

Solteira, mas já morou com 

alguém 159 8,10 41 7,40 78 10,60 40 5,90  

Casada pela 1ª vez 711 36,00 242 43,60 160 21,80 309 45,20  

Casada, não pela primeira vez 60 3,00 33 5,90 16 2,20 11 1,60  

Mora companheiro, mas não 

casada 700 35,50 97 17,50 379 51,60 224 32,80   

Separada ou divorciada 180 9,10 65 11,70 62 8,40 53 7,80  

Viúva 47 2,40 13 2,30 17 2,30 17 2,50   

Número de gestações                  

0 - - 0 0 0 0 0 0 <0,001 

1 ou 2  1124 57,00 374 67,40 369 50,20 381 55,80  

3 ou mais  849 43,00 181 32,60 366 49,80 302 44,20   

Planejamento de gestações                  

Não 1286 65,20 354 63,80 485 66,00 447 65,40 0,702 

Sim 687 34,80 201 36,20 250 34,00 236 34,60  

Não gravidez - - 0 0 0 0 0 0   

Número de nascidos vivos                  

0 107 5,50 46 8,30 33 4,50 28 4,10 <0,001 

1 647 32,80 202 36,40 221 30,10 224 32,80  

2 588 29,80 197 35,50 186 25,30 205 30,00  

3 ou mais 631 32,00 110 19,80 295 40,10 226 33,10   

Número de abortos 

espontâneos                  

0 1516 76,80 425 76,60 574 78,10 517 75,70 0,657 

1 351 17,80 96 17,30 128 17,40 127 18,60  

2 83 4,20 26 4,70 24 3,30 33 4,80  

3 ou mais  23 1,20 8 1,40 9 1,20 6 0,90   

Cirurgia para evitar filho                  

Não 1629 82,60 428 77,10 636 86,50 565 82,70 <0,001 

Sim 344 17,40 127 22,90 99 13,50 118 17,30   

Contraceptivo                  

Não 795 40,30 225 40,50 270 36,70 300 43,90 0,022 

Sim 1178 59,70 330 59,50 465 63,30 383 56,10   

(continua)
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Tabela 5 – Distribuição de mulheres que engravidaram segundo dados demográficos por local de 

residência no Estado de São Paulo, 2006 e 2008. 

 

Descrição 

Mulheres que 

engravidaram 

Local   

Vila  

Mariana 

Favela  

México 70 

Mun. de  

São Paulo P 

n % n % n % n % 

Se utiliza contraceptivo, 

qual?                  

Pílula 534 45,60 120 36,40 251 54,20 163 43,40 <0,001 

DIU 52 4,40 24 7,30 8 1,70 20 5,30 0,001 

Injeções mensais 148 12,60 21 6,40 83 17,90 44 11,70 <0,001 

Camisinha sempre  327 27,90 131 39,70 93 20,10 103 27,40 <0,001 

Camisinha sempre que 

ganhava no posto de saúde 90 7,70 10 3,00 53 11,40 27 7,20 <0,001 

Tabelinha 43 3,70 16 4,80 6 1,30 21 5,60 0,003 

Outros 49 4,20 22 6,70 7 1,50 20 5,30 <0,001 

Tipo contraceptivo                  

Eficaz 927 47,00 269 48,50 358 48,70 300 43,90 0,008 

Menos eficaz 589 29,90 183 33,00 206 28,00 200 29,30  

Não toma contraceptivo 457 23,20 103 18,60 171 23,30 183 26,80   

Opinião aceito o aborto                  

Não 730 37,50 211 38,00 247 34,10 272 40,70 0,036 

Sim 1218 62,50 344 62,00 478 65,90 396 59,30   

Se tem opinião, aceita o 

aborto se?                  

Pessoa sozinha 254 13,10 104 19,10 71 9,80 79 11,80 <0,001 

Muitos filhos 229 11,80 94 17,20 74 10,20 61 9,10 <0,001 

Condições econômicas 278 14,30 121 22,20 81 11,20 76 11,40 <0,001 

Não pode dar atenção 196 10,10 94 17,20 45 6,20 57 8,50 <0,001 

Risco de morte mãe ou filho 911 47,00 277 50,80 341 47,00 293 43,90 0,106 

Estupro 800 41,30 54 9,90 410 56,60 336 50,30 <0,001 

Não justifica 730 37,70 211 38,70 247 34,10 272 40,70 0,036 

Fonte: Subdistrito de Vila Mariana (2006), Favela México 70 e município de São Paulo (2008). 

Em negrito – resíduo padronizado maior que 1,96 

De acordo com a Tabela 5, com relação às mulheres que engravidaram, valores 

mais expressivos das faixas etárias de 15 a 19 anos (5,20%), 20 a 24 (13,90%) e de 25 a 

29 (22,60%), pertenceram a Favela México 70. Por outro lado mulheres com faixas 

etárias de 30 a 34 anos (20,90%) e 35 a 39 anos (17,70%) foram mais verificadas no 

município de São Paulo. Em contrapartida, as faixas etárias mais envelhecidas - 40 a 44 
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(22,00%) e 45 a 49 (21,10%), foram mais encontradas no subdistrito de Vila Mariana, 

demonstrando que estas engravidavam mais tardiamente. 

Com relação ao nível de escolaridade das mulheres que engravidaram, observou-

se que um maior percentual das faixas de 0 a 4 anos e 5 a 8 anos de estudo foram mais 

encontradas na Favela México 70 (20,30% e 41,10%), respectivamente. Por outro lado, 

a resposta de 9 a 11 anos de estudo foi mais verificada e desta forma obteve maior 

percentual na cidade de São Paulo (47,00%). Em contrapartida, mulheres com mais de 

12 anos de estudo foram mais verificadas no subdistrito de Vila Mariana (37,80%), 

demonstrando que estas mulheres optavam primeiramente pelos estudos e somente 

depois engravidavam. 

Com relação ao exercício de atividade remunerada, observou-se que o maior 

percentual para a resposta empregada situava-se no subdistrito de Vila Mariana 

(67,60%). Por outro lado, o maior percentual para a resposta desempregada0, localizou-

se na Favela México 70 (17,0%). Ao passo que, a resposta de “não trabalha ou 

aposentada” se deu em grande maioria na cidade de São Paulo (40,40%). 

Quando questionadas sobre o estado civil, notou-se que as mulheres que 

apresentavam status civil; solteira, nunca morou com ninguém e não tem namorado 

(5,60%), solteira, nunca morou com ninguém e tem namorado (5,90%), casada não pela 

primeira vez (5,90%) e separada ou divorciada (11,70%) foram mais frequentes no 

subdistrito de Vila Mariana. Por outro lado, as respostas; solteira, mas já morou com 

alguém (10,60%) e mora com companheiro, mas não casada (51,60%) foram mais 

observadas na Favela México 70. A resposta; casada pela primeira vez, obteve maior 

percentual na cidade de São Paulo (45,20%). Já a resposta; ser viúva, não sofreu grande 

variação nos três locais. 
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Com relação ao número de gestações a resposta; 1 ou 2 gestações, obteve maior 

percentual no subdistrito de Vila Mariana (67,40%). Ao passo que a resposta; 3 ou mais 

gestações, foi mais frequente na Favela México 70 (49,80%). 

As variáveis planejamento das gestações (p=0,702) e número de abortos 

espontâneos (p=0,657) não obtiveram significância. 

Com relação ao número de nascidos vivos, notou-se que a resposta; 0 nascido 

vivo, foi mais encontrada no subdistrito de Vila Mariana (8,30%), da mesma forma que 

as respostas; 1 nascido vivo (36,40%) e 2 nascidos vivos (35,50%). Em contrapartida, a 

resposta; 3 ou mais nascidos vivos foi mais encontrada na Favela México 70 (40,10%). 

Ao serem questionadas sobre cirurgia para evitar filho, a resposta; não, foi mais 

frequente na Favela México 70 (86,50%), por outro lado, a resposta; sim, foi mais 

observada no subdistrito de Vila Mariana (22,90%). 

Quanto ao uso de contraceptivo, observou-se maior percentual da resposta de 

“não uso” na cidade de São Paulo (43,90%). Já a resposta de uso de algum método, foi 

mais frequente na Favela México 70 (63,30%). 

Quando interrogadas sobre qual método utilizavam, as respostas “pílula”, 

“injeções mensais” e “camisinha sempre que ganhava no posto de saúde” foram mais 

observadas na Favela México 70 (54,20%, 17,90% e 11,40%) respectivamente. Por 

outro lado, as respostas “DIU”, “camisinha sempre” e “utilização de outros métodos” 

foram mais observadas no subdistrito de Vila Mariana (7,30%, 39,70% e 6,70%) 

respectivamente. Já a resposta “tabelinha”, foi mais frequente na cidade de São Paulo 

(5,60%). 

Com relação ao tipo de contraceptivo, observou-se que a resposta; utilizar 

métodos eficazes foi mais observada na Favela México 70 (48,70%). Em contrapartida, 

“métodos menos eficazes” foram mais observados no subdistrito de Vila Mariana 
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(33,00%). Já a resposta de “não toma contraceptivo”, foi mais frequente na cidade de 

São Paulo (26,80%). 

Na variável “opinião de aceita aborto provocado”, observou-se que a grande 

maioria das mulheres que engravidaram e que não aceitavam a prática pertenciam à 

cidade de São Paulo (40,70%). Em contrapartida, aquelas que aceitavam a prática foram 

mais observadas na Favela México 70 (65,90%). 

Após serem questionadas sobre aceitação de aborto provocado, perguntou-se em 

quais situações estas o aceitavam. As respostas; pessoa sozinha (19,10%), muitos filhos 

(17,20%), condições econômicas desfavoráveis (22,20%), não poder dar atenção à 

criança (17,20%) e em risco de morte da mãe ou do filho (50,80%) foram mais 

encontradas no subdistrito de Vila Mariana. Já a resposta “em caso de estupro”, obteve 

maior percentual na Favela México 70 (56,60%), ao passo que a resposta “não 

justificava fazer aborto” foi mais encontrada na cidade de São Paulo (40,70%). 

 

A Tabela 6 apresenta o total de mulheres que engravidaram no Estado de São 

Paulo 2006 e 2008, um resumo descritivo do número de pessoas na casa, número de 

mulheres na casa, idade, número de gestações, número de nascidos vivos e número de 

abortos espontâneos. 

Tabela 6 – Resumo Descritivo para mulheres que engravidaram no Estado de São Paulo, 2006 e 2008. 

Descrição 

Mulheres que engravidaram (n= 1973) 

Vila Mariana Favela México 70 Cidade de São Paulo 

n (%) n (%) n (%) 

555(28,10%) 735(37,30%) 683(34,60%) 

Média DP 
Mín.-

máx. 
Média  DP 

Mín.-

máx. 
Média DP Mín.-máx. 

Número de pessoas na 

casa 
4,00 1,60 1-11 4,08 1,60 1-12 4,03 1,50 1-14 

Número de mulheres 

na casa 
1,52 0,80 1-5 2,06 1,00 1-7 1,97 0,90 1-7 

Idade 36,60 8,40 16-49 32,30 8,30 15-49 35,60 8,10 15-49 

Número de gestações 2,28 1,40 1-11 3,01 2,00 1-15 2,59 1,60 1-13 
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Número de nascidos 

vivos 
1,80 1,20 0-9 2,53 1,90 0-15 2,17 1,40 0-13 

Número de abortos 

espontâneos 
0,32 0,70 0-5 0,28 0,60 0-6 0,31 0,60 0-3 

Fonte: Subdistrito de Vila Mariana (2006), Favela México 70 e município de São Paulo (2008). 

 

De acordo com a Tabela 6, para as mulheres que engravidaram, a média do 

número de pessoas na casa no subdistrito de Vila Mariana era de 4,00 pessoas, com 

desvio padrão de 1,60 e número mínimo e máximo de 1 e 11 respectivamente. Por outro 

lado, a média desta mesma variável na Favela México 70 foi de 4,08 pessoas, com 

desvio padrão de 1,60 e número mínimo de um e máximo de 12 pessoas residindo na 

mesma casa. Na cidade de São Paulo, encontramos média de 4,03 pessoas, com desvio 

padrão de 1,50 e número mínimo de uma pessoa e máximo de 14 na mesma casa. 

Quanto ao número de mulheres na casa, observamos para o subdistrito de Vila 

Mariana uma média de 1,52, com desvio padrão de 0,8 e número mínimo e máximo de 

uma e cinco mulheres, respectivamente. Já na Favela México 70, com relação a esta 

mesma variável, obtivemos média de 2,06, desvio padrão de 1,00 e número mínimo e 

máximo de uma e sete mulheres, respectivamente. Na cidade de São Paulo, a média 

observada foi de 1,97, com desvio padrão de 0,90 e mínimo de uma e máximo de sete 

mulheres residindo na mesma casa. 

Com relação à idade das mulheres que engravidaram, observamos no subdistrito 

de Vila Mariana uma média de 36,60 anos, com desvio padrão de 8,40 e idade mínima e 

máxima de 16 e 49 anos, respectivamente. Por outro lado, na Favela México 70, a 

média de idade obervada foi de 32,30 anos, com desvio padrão de 8,30 e idade mínima 

e máxima de 15 e 49 anos respectivamente. Já na cidade de São Paulo, a média de idade 

foi de 35,60 anos, desvio padrão de 8,10, com idade mínima de 15 e máxima de 49 

anos. 
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Com relação ao número de gestações, no subdistrito de Vila Mariana, a média 

desta variável foi de 2,28, com desvio padrão de 1,40 com número mínimo de uma e 

máximo de 11 gestações. Já para a Favela México 70, a média de gestações encontrada 

foi de 3,01, com desvio padrão de 2,00 e número mínimo de uma e máximo de 15 

gestações. Já na cidade de São Paulo, a média de gestações foi de 2,59 com desvio 

padrão de 1,60, com mínimo de uma e máximo de 13 gestações. 

Quanto à variável “número de nascidos vivos”, a média observada para o 

subdistrito de Vila Mariana foi de 1,80, com desvio padrão de 1,20 e com número 

mínimo de zero e máximo de nove nascidos vivos. Em contrapartida, para as mulheres 

da Favela México 70, a média de nascidos vivos obtida foi de 2,53, com desvio padrão 

de 1,90 e mínimo de zero e máximo de 15 nascidos vivos. Já no município de São 

Paulo, a média de nascidos vivos foi de 2,17, com desvio padrão de 1,40 e mínimo de 0 

e máximo de 13 nascidos vivos por mulher. 

Com relação ao número de abortos espontâneos, a média observada no 

subdistrito de Vila Mariana foi de 0,32, com desvio padrão de 0,70 e número mínimo de 

zero e máximo de cinco abortos. Por outro lado, na Favela México 70, a média 

observada desta mesma variável foi de 0,28, com desvio padrão de 0,60 e número 

mínimo de zero e máximo de seis abortos espontâneos. Já na cidade de São Paulo, 

observamos média de 0,31, com desvio padrão de 0,60, com mínimo de 0 e máximo de 

3 abortos espontâneos. 

A Tabela 7 apresenta a distribuição de mulheres que engravidaram segundo 

aborto provocado por suas características no Estado de São Paulo, 2006 e 2008, pelas 

seguintes variáveis: “local”; “idade”; “escolaridade”; “exercício de atividade 

remunerada”; “estado civil”; “número de gestações”; “planejamento de gestações”; 

“número de nascidos vivos”; “número de abortos espontâneos”; “cirurgia para evitar 
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filhos”; “uso de contraceptivo”; “método de contraceptivo utilizado”; “tipo de 

contraceptivo”; “opinião em relação ao aborto provocado”; e “em que situação aceita 

aborto provocado”. 

 

Tabela 7– Distribuição de mulheres que engravidaram segundo aborto provocado por suas características 

no Estado de São Paulo, 2006 e 2008 – Análise Bruta. 

 

Descrição 
Mulheres que 

engravidaram 

Aborto provocado 

RC IC95% P 
Não Sim 

n % n % n % 

Total 1973 100 1842 93,40 131 6,60       

Local                    

Vila Mariana 555 28,10 506 91,20 49 8,80 2,04 1,28 ; 3,24 0,002 3,052 

Favela México 70 735 37,30 684 93,10 51 6,90 1,57 0,99 ; 2,48 0,053 1,934 

Município de São Paulo 683 34,60 652 95,50 31 4,50 1 Ref. - - 

Idade                    

15 a 19 anos 60 3,00 59 98,30 1 1,70 1 Ref. - - 

20 a 24 anos 193 9,80 186 96,40 7 3,60 2,22 0,27 ; 18,42 0,449 0,756 

25 a 29 anos 355 18,00 340 95,80 15 4,20 2,60 0,34 ; 20,08 0,342 0,951 

30 a 34 anos 370 18,80 348 94,10 22 5,90 3,73 0,49 ; 28,20 0,172 1,365 

35 a 39 anos 333 16,90 308 92,50 25 7,50 4,79 0,64 ; 36,03 0,094 1,673 

40 a 44 anos 358 18,10 323 90,20 35 9,80 6,39 1,87 ; 48,37 0,038 2,070 

45 a 49 anos 304 15,40 278 91,40 26 8,60 5,52 0,73 ; 41,47 0,063 1,858 

Escolaridade                    

0 a 4 anos 293 14,90 265 90,40 28 9,60 1,30 0,73 ; 2,30 0,368 0,900 

5 a 8 anos 588 29,80 547 93,00 41 7,00 0,92 0,55 ; 1,55 0,759 0,307 

9 a 11 anos 773 39,20 735 95,10 38 4,90 0,64 0,37 ; 1,08 0,091 1,692 

> 12 anos 319 16,20 295 92,50 24 7,50 1 Ref. - - 

                     

0 a 8 anos 881 44,70 812 92,20 69 7,80 1,41 0,99 ; 2,01 0,056 1,910 

> 8 anos 1092 55,40 1030 94,30 62 5,70 1 - - - 

Exercício de atividade 

remunerada                    

Empregada 1085 55,00 1004 92,50 81 7,50 1,46 0,96 ; 2,21 0,076 1,777 

Desempregada 259 13,10 242 93,40 17 6,60 1,27 0,69 ; 2,32 0,439 0,774 

Não trabalha ou 

aposentada 629 31,90 596 94,80 33 5,20 1 Ref. - - 

                     

Empregada 1085 55,00 1004 92,50 81 7,50 1,35 0,94 ; 1,95 0,104 1,628 

Desempregada ou não 

trabalha ou aposentada 888 45,00 838 94,40 50 5,60 1 - - - 

(continua) 
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Tabela 7– Distribuição de mulheres que engravidaram segundo aborto provocado por suas características 

no Estado de São Paulo, 2006 e 2008 – Análise Bruta. 

 

Descrição 
Mulheres que 

engravidaram 

Aborto provocado 

RC IC95% P 
Não Sim 

n % n % n % 

Estado Civil                     

Solteira nunca morou com 

ninguém e não tem 

namorado 57 2,90 51 89,50 6 10,50 1 Ref. - - 

Solteira nunca morou com 

ninguém e tem namorado 59 3,00 54 91,50 5 8,50 0,79 0,23 ; 2,74 0,707 0,375 

Solteira mas já morou 

com alguém 159 8,10 141 88,70 18 11,30 1,09 0,41 ; 2,89 0,870 0,163 

Casada pela primeira vez 711 36,00 686 96,50 25 3,50 0,31 0,12 ; 0,79 0,010 2,586 

Casada não pela primeira 

vez 60 3,00 51 85,00 9 15,00 1,50 0,50 ; 4,52 0,471 0,720 

Mora com companheiro, 

mas não é casada 700 35,50 657 93,90 43 6,10 0,56 0,23 ; 1,37 0,196 1,293 

Separada ou divorciada 180 9,10 161 89,40 19 10,60 1,00 0,38 ; 2,65 0,995 0,006 

Viúva 47 2,40 41 87,20 6 12,80 1,24 0,37 ; 4,15 0,723 0,354 

                     

Solteira 275 13,90 246 89,50 29 10,50 2,13 1,36 ; 3,34 0,001 3,384 

Casada ou mora com 

companheiro 1471 74,60 1394 94,80 77 5,20 1 Ref. - - 

Separada ou divorciada 

ou viúva 227 11,50 202 89,00 25 11,00 2,24 1,39 ; 3,60 0,001 3,409 

Número de gestação                    

1 ou 2  1124 57,00 1092 97,20 32 2,80 1 Ref. - - 

3 ou mais  849 43,00 750 88,30 99 11,70 4,5 2,99 ; 6,78 <0,001 7,783 

Planejamento de 

gestações                    

Não 1286 65,20 1161 90,30 125 9,70 1,25 0,69 ; 2,28 0,457 0,744 

Sim 687 34,80 681 99,10 6 0,90 1 Ref. - - 

Número de nascidos 

vivos                    

0 107 5,50 86 80,60 21 19,40 2,93 1,67 ; 5,13 <0,001 3,946 

1 647 32,80 624 96,40 23 3,60 0,45 0,27 ; 0,75 0,002  

2 588 29,80 549 93,40 39 6,60 0,86 0,56 ; 1,34 0,509 2,244 

3 ou mais 631 32,00 583 92,40 48 7,60 1 Ref. - - 

 (continua) 
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Tabela 7– Distribuição de mulheres que engravidaram segundo aborto provocado por suas características 

no Estado de São Paulo, 2006 e 2008 – Análise Bruta. 

 

Descrição 
Mulheres que 

engravidaram 

Aborto provocado 

RC IC95% P 
Não Sim 

n % n % n % 

Número de abortos 

espontâneos                    

0 1516 76,80 1407 92,80 109 7,20 1 Ref. - - 

1 351 17,80 336 95,70 15 4,30 0,58 0,33 ; 1,00 0,048 1,977 

2 83 4,20 79 95,20 4 4,80 0,65 0,23 ; 1,82 0,412 0,820 

3 ou mais 23 1,20 20 87,00 3 13,00 1,94 0,57 ; 6,62 0,284 1,072 

Cirurgia para evitar 

filho                    

Não 1629 82,60 1521 93,40 108 6,60 1 Ref. - - 

Sim 344 17,40 321 93,30 23 6,70 1,01 0,63 ; 1,61 0,970 0,038 

Contraceptivo                    

Não 795 40,30 742 93,30 53 6,70 1 Ref. - - 

Sim 1178 59,70 1100 93,40 78 6,60 0,99 0,69 ; 1,42 0,968 0,040 

Se utiliza 

contraceptivo, qual?                    

Pílula 534 45,6 508 95,1 26 4,90 1 Ref. - - 

DIU 52 4,4 49 94,2 3 5,80 1,2 0,35 ; 4,09 0,775 0,286 

Injeções mensais 148 12,6 141 95,3 7 4,70 0,97 0,41 ; 2,28 0,944 0,070 

Camisinha sempre 327 27,9 299 91,4 28 8,60 1,83 1,05 ; 3,18 0,030 2,168 

Camisinha sempre, 

que ganha no posto 

de saúde 90 7,70 85 94,40 5 5,60 1,15 0,43 ; 3,08 0,782 0,277 

Tabelinha 43 3,70 38 88,40 5 11,60 2,57 0,93 ; 7,07 0,059 1,889 

Outros 49 4,20 40 81,60 9 18,40 4,40 

1,93 ; 

10,02 <0,001 3,804 

Tipo de 

contraceptivo                    

Eficaz 927 47,00 875 94,40 52 5,60 1 Ref. - - 

Menos eficaz 589 29,90 540 91,70 49 8,30 1,53 1,02 ; 2,29 0,039 2,062 

Não toma 

contraceptivo 457 23,20 427 93,40 30 6,60 1,18 0,74 ; 1,88 0,479 0,708 

Opinião aceita o 

aborto                    

Não 730 37,50 709 97,10 21 2,90 1 Ref. - - 

Sim 1218 62,50 1108 91,00 110 9,00 3,35 2,08 ; 5,40 <0,001 5,249 

Se tem opinião, 

aceita aborto se?                    

Pessoa sozinha 254 13,10 193 76,00 61 24,00 10,67 

6,34 

;17,96 <0,001 10,494 

Muitos filhos 229 11,80 171 74,70 58 25,30 11,45 

6,76 

;19,38 <0,001 10,776 

Condições 

econômicas 278 14,30 212 76,30 66 23,70 10,51 

6,28 

;17,58 <0,001 10,537 

Não poder dar 

atenção 196 10,10 150 76,50 46 23,50 10,35 

6,00 

;17,86 <0,001 9,875 



62 

 

Risco de morte mãe 

ou filho 911 47,00 830 91,10 81 8,90 3,29 2,02 ; 5,38 <0,001 5,013 

Estupro 800 41,30 747 93,40 53 6,60 2,40 1,43 ; 4,01 0,001 3,412 

Não justifica 730 37,70 709 97,10 21 2,90 1 Ref. - - 

Fonte: Subdistrito de Vila Mariana (2006), Favela México 70 e município de São Paulo (2008). 

*RC=Razão de chance 

*IC=Intervalo de confiança 

 

De acordo com a Tabela 7, das 2.842 mulheres entrevistadas, 1.973 declararam 

ter tido alguma gravidez em suas vidas, das quais 1.842 (93,40%) disseram não ter 

praticado aborto enquanto que 131 (6,60%) já o tinham feito em algum momento de 

suas vidas. 

Nossas análises mostraram que para a variável local, entre as mulheres que 

engravidaram e que responderam já ter cometido um abortamento, residir no subdistrito 

de Vila Mariana (8,80%), (p 0,002) representava fator de risco para a prática do aborto 

com razão de chance de 2,04 em relação à referência - morar no município de São 

Paulo. 

Já a variável idade, para o mesmo grupo de mulheres que engravidaram, 

percebemos que pertencer à faixa etária de 40 a 44 anos de idade (9,80%) (p 0,038), 

estatisticamente significante, no grupo daquelas que disseram “sim” para aborto 

provocado, representava risco para cometer aborto, com uma razão de chance de 6,39 

em relação à referência  - pertencer à faixa etária de 15 a 19 anos.  

Não observamos em nossas análises valores estatisticamente significantes para 

as variáveis: “escolaridade”; “exercício de atividade remunerada”; “planejamento de 

gestações”; “número de abortos espontâneos”; “cirurgia para evitar filhos”; e “uso de 

contraceptivo”.  

Com relação ao estado civil destas mulheres que engravidaram, percebemos no 

grupo daquelas que declarou algum aborto a situação de “ser casada pela primeira vez” 

(3,50%), (p 0,010) representava proteção para a prática de aborto, com razão de chance 
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de 0,31 em relação à referência - ser solteira, nunca ter morado com ninguém e não ter 

namorado. Por outro lado, na segunda categorização realizada com esta mesma variável, 

“ser solteira” (10,50%), (p 0,001) ou “ser separada, divorciada ou viúva” (11,00%), (p 

0,001) representavam fator de risco quanto à prática do aborto, com razão de chance de 

2,13 e 2,24, respectivamente, em relação à referência - ser casada ou morar com 

companheiro. 

Quando questionado a estas mulheres sobre o número de gestações, percebemos 

que para aquelas que declaram já ter praticado aborto, possuir 3 ou mais gestações, 

(11,70%), (p <0,001), representava risco para cometer um abortamento com razão de 

chance de 4,50 em relação à referência - possuir 1 ou 2 gestações.  

Com relação ao número de nascidos vivos, neste grupo que respondeu “sim” 

para aborto, notou-se que “possuir 0 nascido vivo” (19,40%), (p <0,001) representava 

risco para a prática do aborto com razão de chance de 2,93, porém “possuir 1 nascido 

vivo” (3,60%), (p 0,002) representava fator de proteção para abortamento com razão de 

chance de 0,45, as duas respostas em relação à referência - possuir 3 ou mais nascidos 

vivos.  

Ao serem interrogadas sobre qual método anticontraceptivo utilizavam, no grupo 

das que responderam ter praticado aborto registrou-se que fazer uso de camisinha 

sempre (8,60%), (p 0,030) e de outros métodos contraceptivos (18,40%), (p <0,001) 

representavam risco para aborto com razão de chance de 1,83 e 4,40, respectivamente, 

em relação à referência - pílula.  

Ainda com relação ao contraceptivo, podemos perceber que naquelas que 

afirmaram já ter abortado, fazer uso dos métodos menos eficazes (8,30%), (p 0,039), 

representava risco para cometer aborto, com razão de chance de 1,53 em relação à 

referência - utilizar os métodos eficazes.  
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Quanto à aceitação ou não pelo aborto provocado, notamos que para aquelas que 

declararam aborto, “aceitar aborto provocado” (9,00%), (p <0,001) representava risco 

para a prática, com razão de chance de 3,35 em relação à referência - não aceitar aborto. 

E finalmente, perguntou-se em que situação estas mulheres aceitavam a prática e 

percebemos respostas como; ser sozinha (24,00%), (p <0,001), já possuir muitos filhos 

(25,30%), (p <0,001), condições econômicas desfavoráveis (23,70%), (p <0,001), não 

poder dar atenção aos filhos (23,50%), (p <0,001), risco iminente de morte da mãe ou 

do filho (8,90%), (p <0,001) e em caso de estupro (6,60%), (p 0,001), representavam 

risco para cometer um aborto, com razão de chance de (10,67), (11,45), (10,51), (10,35), 

(3,29) e (2,40), respectivamente, em relação à referência - não justificativa realizar 

aborto em nenhum momento.  

A Tabela 8, a seguir, mostra os resultados do modelo final da análise de 

regressão segundo aborto provocado para as mulheres que engravidaram no Estado de 

São Paulo, 2006 e 2008. 

Tabela 8 – Modelo final da análise de regressão multivariada segundo aborto provocado para as mulheres 

que engravidaram no Estado de São Paulo, 2006 e 2008.  

  

Características RC IC95% P 

Favela México 70 1,67 1,027 ; 2,715 0,039 

Vila Mariana 1,86 1,140 ; 3,037 0,013 

Idade (anos) 1,05 1,033 ; 1,083 <0,001 

Escolaridade - 0 a 8 anos 1,55 1,033 ; 2,335 0,034 

Não planejamento de 

alguma gestação 12,04 5,261;27,571 <0,001 

Não possuir nascidos vivos  5,65 3,124 ; 10,249 <0,001 

Tipo de contraceptivo - 

menos eficaz 1,68 1,138 ; 2,487 0,009 

Fonte: Subdistrito de Vila Mariana (2006), Favela México 70 e município de São Paulo (2008).  

*Referência: local: cidade de São Paulo /idade: mais jovens/ escolaridade: > 8 anos de estudo / 

Planejamento: planejar alguma gestação / nascidos vivos: possuir nascido vivo / tipo de contraceptivo: 

eficaz ou não tomar contraceptivo. 

*RC=Razão de chance 

*IC=Intervalo de confiança 

   

Nota-se que as características onde ocorreram maiores prevalências de relato de 

aborto provocado no grupo das mulheres que engravidaram foram: residir na Favela 
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México 70 (RC=1,67, IC95%=[1,027;2,715] e p 0,039); no subdistrito de Vila Mariana 

(RC=1,86, IC95%=[1,140;3,037] e p 0,013); idade contínua (anos) – quanto mais idade 

mais aborto – (RC=1,05, IC95%=[1,033;1,083] e p <0,001); escolaridade – a 

escolaridade de 0 a 8 anos apresenta mais risco para cometer aborto do que quem tem 

mais de oito anos de estudo – (RC=1,55, IC95%=[1,033;2,335] e p 0,034); não 

planejamento de alguma gestação (RC=12,04, IC95%= [27,571;5,261] e p <0,001); não 

possuir nascido vivo (RC=5,65, IC95%=[3,124;10,249] e p <0,001); e utilizar 

contraceptivo do tipo menos eficaz (RC=1,68, IC95%=[1,138; 2,487] e p 0,009). 
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5 DISCUSSÃO 

No Brasil, ainda são poucos os estudos de base populacionais sobre o tema, 

envolvendo amostras representativas de mulheres. Foram encontradas investigações 

locais (MARTINS et. al.; 1991) em sete favelas da área metropolitana do Rio de 

Janeiro, no subdistrito de Vila Madalena, na cidade de São Paulo (SILVA, 1993), em 

Pelotas, no Rio Grande do Sul (OLINTO; MOREIRA FILHO, 2004; 2006), nos 

municípios de Campinas e Sumaré, em São Paulo (OSIS et. al.; 1996); e apenas um 

estudo multicêntrico, embora restrito à população de jovens (GRAVAD – Gravidez na 

adolescência: estudo multicêntrico sobre jovens, sexualidade e reprodução no Brasil) 

com amostra representativa de 4.634 moças e rapazes de 18 a 24 anos de idade, em 

Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre (HEILBORN, 2006). 

Schor (1990) verificou que moças com renda familiar per capita e com 

escolaridade mais elevada relataram ter abortado respectivamente 4,6 e 3,8 vezes mais 

que aquelas mais pobres e menos escolarizadas. Assim, embora a gravidez tenha sido 

um evento mais raro entre as jovens de estratos sociais mais favoráveis, terminavam 

muitas das vezes em aborto provocado (MENEZES E AQUINO; 2009).  

De acordo com o estudo Aborto no Brasil e países do cone sul (2009), o que 

chama a atenção é a situação das jovens que, apesar de provenientes de famílias de 

renda mais baixa, alcançaram nível de escolaridade mais elevado que suas mães. Estas 

relataram menos eventos de gravidez, mas na eventualidade deste ocorrer, recorreram 

mais ao aborto, tal como as moças mais privilegiadas. O que as diferencia é o tipo de 

serviço ao qual recorreram para a realização do aborto propriamente dito, pois estas 

frequentam menos clínicas ou consultórios privados e recorrem na maioria dos casos a 

técnicas menos seguras. 
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De acordo com nossos resultados, as variáveis que em conjunto na análise de 

regressão multivariada explicaram aborto provocado e, desta maneira, permaneceram no 

modelo final para as mulheres que engravidaram foram; “Pertencer a Favela México 

70”, “pertencer ao subdistrito de Vila Mariana”, “idade” (anos), “possuir escolaridade 

de 0 a 8 anos de estudo”, “não planejar alguma gestação”, “não possuir nascidos vivos” 

e “fazer uso de contraceptivo menos eficaz”. 

- Variável “Local”  

Nossas análises apontaram no grupo das mulheres que engravidaram risco para 

aborto provocado na ordem de RC=1,67 (Favela México 70) e RC=1,86 (Subdistrito de 

Vila Mariana) em relação à referência residir na “cidade de São Paulo”. 

Um estudo na cidade do Rio de Janeiro, através de inquérito domiciliar 

(MARTINS et al., 1991), entrevistou 1.784 mulheres (15 a 49 anos) residentes em áreas 

de baixa renda e também pôde observar que aproximadamente um terço delas relatou 

um aborto, sendo 16,9% deles provocados. 

Dados semelhantes foram encontrados por Zamúdio et al. (1999), que na ocasião 

realizou diferenciação entre mulheres que recorreram ao aborto de acordo com sua 

origem e estrato social (alto – médio alto – médio baixo – baixo e baixo inferior), e pôde 

verificar que em um dos extremos da escala social, o de maior pobreza, havia maior 

recorrência de aborto (27,00%), nos estratos baixo e/ou médio alto foi de 24,00%, nos 

estratos médio e/ou médio baixo de 22,00% e apenas 17,00% no alto, ou seja, onde 

havia maior pobreza havia também maior recorrência ao aborto e o contrário também 

ocorria. 

Dados análogos também foram encontrados por Silva (1992), investigando 

aborto provocado no bairro de Vila Madalena, de classe alta, no município de São 

Paulo, onde encontrou na ocasião prevalência de aborto provocado de 8,30%. 
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De acordo com Zamúdio et al. (1999), a comparação entre o risco da gravidez e 

o risco do aborto é muito sugestiva. Enquanto o risco de gravidez aumenta na medida 

em que o estrato é mais baixo, em razão de que a prevenção é menor nestes estratos, o 

risco do aborto provocado é menor nos mesmos, isto porque um maior número de 

gravidezes termina em nascimentos. Em contrapartida, o maior uso de contraceptivos 

nos estratos médio e alto, expressa uma menor tolerância à gravidez não desejada, 

portanto, são estes extratos que poderiam recorrer com maior frequência ao aborto 

provocado.  

- Variável “idade” 

Quadro 2 – Projeção da população feminina em idade fértil Estado de São Paulo 

– 2009. 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Seade (2009). 

Segundo Seade (2009), o Estado de São Paulo registra um total de 11.677.586 

mulheres em idade fértil (15 a 49 anos). 

Diante dos dados apresentado acima, pôde-se verificar no grupo das mulheres 

que engravidaram que pertencer às faixas etárias mais envelhecidas, representava risco 

para aborto provocado (RC=1,05) em relação as mais jovens, isto porque quanto mais 

idade tem a mulher, maior será o tempo de exposição a um aborto. Porém, vale neste 

População feminina 15 – 19 anos 1.659.697 

População feminina 20 – 24 anos 1.802.803 

População feminina 25 – 29 anos 1.880.235 

População feminina 30 – 34 anos 1.788.933 

População feminina 35 – 39 anos 1.622.326 

População feminina 40 – 44 anos 1.515.952 

População feminina 45 – 49 anos 1.407.640 
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momento ressaltar que pode ter havido maior omissão de relato de aborto provocado 

entre as mais jovens.  

Estes nossos achados são semelhantes aos que foram verificados por Souza 

(2011), em sua dissertação de mestrado, estudando prevalência do aborto na cidade de 

São Paulo, onde nesta oportunidade, verificou que mulheres com aborto era mais 

frequente nas faixas etárias mais avançadas (40 a 44 anos). 

Os dados de Diniz (2010), também se igualam aos nossos, pois observou que a 

proporção de mulheres que fizeram aborto cresce com a idade, variando de 6,00% para 

idade entre 18 a 29 anos a 22,00% entre 35 a 39 anos.  

Os dados de Cecatti (2009), também revelaram bastante proximidade aos que 

nós encontramos, visto que, pôde observar nesta ocasião que os maiores índices de 

aborto provocado concentravam-se nas mulheres com mais de 35 anos de idade. O 

referido autor ressalta que quando mais idade a mulher tiver mais possibilidade ela terá 

em realizar um aborto.  

O Allan Guttmacher Institute (AGI), em sua publicação de 2001 sobre o 

panorama geral do aborto clandestino na América Latina, uma pesquisa em mulheres 

hospitalizadas, abordou resultados também análogos aos nossos. Segundo a pesquisa, o 

maior número de mulheres que se submeteram ao aborto provocado concentrava-se nas 

faixas maiores de 20 anos de idade, apresentando exemplos de frequências de até 87,0% 

de mulheres acima desta idade em diversos países. Ressalta-se que a finalidade deste 

comportamento ligado ao aborto provocado teria como finalidade realizar um maior 

controle da fecundidade. 

- Variável “escolaridade”  

A escolaridade de certa maneira é representativa de renda quando esta não pode 

ser medida e como se fez neste presente estudo, daí sua importância. 
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Nossa pesquisa encontrou risco para aborto provocado (RC=1,55) no grupo das 

mulheres que engravidaram, naquelas com até 8 anos de estudo, com relação as que 

possuem mais que 8 anos de estudo. 

Dados semelhantes aos nossos também foram encontrados na Pesquisa Nacional 

de Demografia e Saúde, de 1996 (PNDS- 1996), realizada pela Sociedade Civil Bem-

Estar Familiar no Brasil (BEMFAM) com adolescentes de 15 a 19 anos. Na ocasião, 

constatou-se que das jovens entrevistadas que ficaram grávidas, cerca de 54,00% não 

possuíam praticamente nenhuma instrução e 6,00% possuíam de 9 a 11 anos de estudo, 

indicando desta forma, uma relação inversa entre nível de escolaridade e gestação em 

adolescentes (BEMFAM, 1997). Assim como este, existem muitos outros estudos que 

também comprovam que baixos níveis de escolaridade estão relacionados à gravidez e 

aborto. 

De acordo com o Dossiê da Rede Feminista de Saúde (2005), em análises de 

séries históricas de 1979, disponibilizada pelo Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS)/MS, entre 89 casos de óbitos de mulheres por aborto 

provocado analisados a partir de fontes específicas, identificou-se que 73,00% tinham 

escolaridade inferior a 8 anos de estudo (DINIZ, 2010). 

Cecatti et al (2010) comprovou em seus estudos que mulheres que praticavam 

mais aborto possuíam menos estudos. 

Dados semelhantes aos nossos também foram obtidos por Fusco (2006), em uma 

comunidade carente do município de São Paulo. Cerca de 50,00% das entrevistadas que 

disseram naquela pesquisa não haver praticado aborto haviam completado o primeiro 

ano do ensino fundamental ou mais, incluindo nível superior, ao passo que daquelas que 

já o haviam praticado, 50,00% apresentavam ensino fundamental incompleto. 
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Segundo Cecatti et al (2010), condições economicamente desfavoráveis estão 

relacionadas à dificuldade de se obter acesso direto a informações assim como a 

métodos contraceptivos adequados e sua correta utilização para se evitar uma gravidez 

indesejada. Neste sentido, o aborto provocado funciona como um método de 

planejamento familiar para aquelas mulheres mais carentes economicamente, o que 

muito provavelmente é realizado de forma insegura. 

- Variável “planejamento de alguma gestação” 

Os dados de nossa pesquisa constataram que a variável planejamento de alguma 

gestação tem relação direta com aborto provocado, ao passo que se torna um fator de 

risco para tal prática o não planejamento, com razão de chance de 12,04 para abortar em 

relação a uma gravidez planejada no grupo das mulheres que declararam alguma 

gravidez. 

Nossos achados estão de acordo com o que encontraram Nader, Blandino e 

Maciel (2007) em sua pesquisa sobre tipos de abortamentos - induzido e espontâneo - 

no período de 2005 a 2006, que verificaram em 83 casos de abortamentos estudados 21 

casos foram provocados, sendo todos, resultados de gravidezes sem planejamento. 

 

- Variável “nascidos vivos”  

Segundo dados obtidos nesta investigação, o fato de não possuir nascido vivo é 

fator de risco para a prática de aborto no grupo das mulheres que engravidaram. De 

acordo com o modelo final, não possuir nascido vivo representou risco para aborto com 

razão de chance de 5,65, em relação à referência “possuir algum nascido vivo”. 

Dados análogos aos nossos também foram obtidos por Silva (1998), que afirmou 

que não possuir nascido vivo tinha uma proporção muito maior para a prática de aborto 

que possuir algum nascido vivo e acrescenta que 16,50% de todas as gestações vividas 
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pelas mulheres com um nascido vivo são interrompidas por aborto inseguro. Este 

percentual cai para 6,80% em mulheres com dois nascidos vivos e 1,30% para aquelas 

com quatro ou mais nascidos vivos. 

Santos (2010), analisando prevalência de aborto em uma favela do Estado de 

São Paulo, em sua dissertação de mestrado, também comprovou que quanto menor a 

quantidade de filhos nascidos vivos maior é a disposição para a prática do aborto. 

Silva et al. (2012), da mesma forma que nossas análises, afirmou que mulheres 

sem nascidos vivos mostraram predominância para a prática do aborto. 

 

- Variável “tipo de contraceptivo” 

É apontado em nosso estudo que a variável “tipo de contraceptivo menos eficaz” 

representa risco para aborto provocado no grupo das mulheres que engravidaram (RC= 

1,68) em relação à referência “utilizar os mais eficazes” ou ao “não usar métodos 

contraceptivos”. 

Os resultados encontrados por Silva (1998), com residentes de um subdistrito da 

cidade de São Paulo vão na mesma direção. Segundo a autora, são as mulheres usuárias 

de métodos contraceptivos pouco eficazes as que mais recorrem à prática do aborto. 

Em sua dissertação de mestrado, Souza (2011), estudando prevalência de aborto 

na cidade de São Paulo, também observou no grupo de mulheres que engravidaram que 

utilizar métodos contraceptivos do tipo menos eficaz representava risco para a prática 

do aborto na ordem 4,18 vezes mais, em relação a não tomar contraceptivo. 
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6 CONCLUSÃO  

Ao que tudo indica, o aborto provocado está sendo uma opção utilizada para 

limitar a fecundidade no caso da favela México 70 ou para postergar a fecundidade 

sobretudo no caso das mulheres mais jovens do subdistrito de vila Mariana. No entanto, 

tal opção pode ter como preço a própria vida caso o aborto seja realizado em precárias 

condições de higiene. De forma diametralmente oposta, o aborto pode ser um 

procedimento relativamente simples, quase sem riscos, quando realizado sob adequado 

controle médico. 

Vale destacar que do total de mulheres entrevistadas (n=2.842) bem mais da 

metade deste valor declarou ter tido alguma gestação no transcorrer de suas vidas 

(n=1.973). Na Favela México 70, foi observado um número relativamente maior 

(n=735), seguido da cidade de São Paulo (n=683) e finalmente o subdistrito de Vila 

Mariana (n=555). Dentre este volume total de mulheres que engravidaram, apenas 131 

(6,6%) declararam algum aborto provocado. Também é importante ressaltar que o perfil 

das mulheres que engravidaram é considerado estatisticamente mais refinado, já que só 

podem relatar a prática de aborto às mulheres que engravidaram alguma vez no decorrer 

de suas vidas reprodutivas. 

Notou-se que no grupo das que declararam alguma gestação, as faixas etárias 

mais envelhecidas foram as mais estatisticamente significantes para a prática de aborto. 

Muito embora isto possa ter sido notado, cabe salientar que as mulheres com mais 

idade, em decorrência do maior tempo de vida, estiveram por um período maior 

expostas à gravidez e possivelmente ao aborto.  

Outro elemento verificado na pesquisa foi o fato de que, no grupo das mulheres 

que engravidaram, o aborto esteve muito relacionado com níveis de escolaridade baixos 

(0 a 8 anos de estudo). Além desse fator, a falta de planejamento de alguma gestação e o 
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uso de métodos contraceptivos não eficazes também se mostrou relacionado a episódios 

de aborto. 

É necessário ressaltar que, apesar da redução no número de abortos provocados, 

eles sempre irão existir em diversas situações. 

Portanto, é preciso haver uma campanha de grande abrangência, que sensibilize 

todas as mulheres de forma a orientá-las quanto ao planejamento familiar, evitando a 

prática de aborto indiscriminada que atualmente ocorre independente de sua classe 

social.  
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9 ANEXO 

           Questionário utilizado no distrito de Vila Mariana (2006) 

POR FAVOR, O SUCESSO DE NOSSA PESQUISA DEPENDE DE SUA 

COLABORAÇÃO. LEMBRE-SE: SUAS RESPOSTAS SÃO SECRETAS. 

 

Quantas pessoas moram na casa? _______ 

Quantas delas são mulheres entre 15 a 49 anos? ________ 

Qual a data de seu nascimento e de cada uma delas? __/__/__ (informante) 

__/__/__ ,  __/__/__ ,  __/__/__ (outras) 

 Qual o grau de parentesco ente vocês?  

__mãe e filhas 

__ irmãs 

__tia, filhas e sobrinhas 

__ amigas ou parentesco distante 

Qual o seu grau de escolaridade, em anos completos de estudo?______ 

Você exerce tarefa remunerada? 

__ Sim, tenho emprego fixo 

__ Sim, mas só faço bicos 

__ Não, estou desempregada no momento 

__ Não, já estou aposentada 

__ Não 

Se sim, qual a sua ocupação? _____________________ 

Qual o seu estado conjugal? 

__ Solteira, NUNCA morou com ninguém e NÃO tem namorado 

__ Solteira, NUNCA morou com ninguém, mas tem namorado 

__ Solteira, mas SIM já morou com algum companheiro 

__ Casada pela primeira vez (data do início da união) ___________ 

(PULAR PARA A QUESTÀO 10, CASO A RESPOSTA ESTEJA ACIMA) 

__ Casada, mas NÃO pela primeira vez 

__ Mora com um companheiro, mas não é casada 

__ Separada ou divorciada 

__ Viúva 

APENAS PARA AS QUE RSPONDERAM UMA DAS 4 ÚLTIMAS 

ALTERNATIVAS (questionar sobre uniões passadas, DATA DE INÍCIO E DE 

TÉRMINO) 

____________________________________________(primeira união) 

____________________________________________(segunda união) 

____________________________________________(terceira união) 

Você utilizada algum centro de saúde ou algum hospital público para realizar 

exames laboratoriais ou consultas médicas de rotina? 

__ Sim, sempre 

__ Sim, mas apenas para exames ou consultas específicas (Anotar quando) 

________________________________________________________________ 

__ Não, pois tenho convênio empresarial 

__ Não, pois tenho convênio particular 

__ Não, nunca vou ao médico 

Se SIM, diga o nome ou a localização do Serviço de saúde a que recorre. 
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Em alguma eventualidade do passado, chegou a recorrer a algum dos serviços 

públicos de saúde, como o Hospital São Paulo ou do PSF Milton Santos? 

 

__ Sim, nessa oportunidade fez cartão do serviço e nunca mais deixou de, 

frequentá-lo 

__ Sim, chegou a ter o cartão do serviço, mas nunca mais tentou agendar outras 

consultas 

__ Sim, em caso de extrema emergência – entrada pelo Pronto Socorro 

__ Não, nunca 

__ Não lembra 

Você costuma fazer exame ginecológico anualmente? __Sim __Não 

Se sim, onde? __________________________________ 

Se não, por quê? ________________________________ (se anda não iniciou a 

vida sexual, pular para a questão 27) 

Quando fez papanicolau pela última vez? (anotar ano e mês) __________, Onde 

foi feito? ______________  

__ NUNCA fez papanicolau. 

Se SIM, você lembra qual foi o resultado? 

__ Sim, o resultado foi normal 

__ Sim, o resultado apontava uma ligeira alteração e fiz o tratamento indicado 

__ Sim, o resultado apontava uma ligeira alteração, mas nenhum tratamento foi 

indicado 

__ Sim, o resultado apontava alterações, mas ainda não consegui agendar os 

exames complementares necessários 

__ Sim, mas ainda não fiz a consulta médica de retorno 

__ Não, nunca retornei ao médico para ver o resultado 

__ Não, voltei ao médico, mas ele não comentou nada sobre o resultado 

__ Não, ainda não ficou pronto 

Quando fez mamografia pela última vez? (anotar ano e mês) __________ Onde 

foi feita? ________________________ 

__ NUNCA, fez mamografia 

Se SIM, você lembra qual foi o resultado? 

__ Sim, o resultado foi normal 

__ Sim, o resultado apontava ligeira alteração e fiz o tratamento indicado 

__ Sim, o resultado apontava uma ligeira alteração, mas nenhum tratamento foi 

indicado 

__ Sim, o resultado apontava alterações, mas ainda não consegui agendar os 

exames complementares necessários 

__ Sim, mas ainda não fiz consulta médica de retorno 

__ Não, nunca retornei ao médico para ver o resultado 

__Não, voltei ao médico, mas ele não comentou nada sobre o resultado 

__Não, ainda não ficou pronto 

Você já engravidou alguma vez? __Sim __Não 

Se sim, quantas vezes? __ 

Todas foram planejadas?__ 

Quantas resultaram em nascimentos vivos? __ 

Interrompeu alguma gravidez (aborto provocado), por ter engravidado num 

momento inoportuno? __Não __Sim. Quantas __ Porque motivo? 

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Perdeu alguma gravidez naturalmente? __Não __Sim Quantas? _____ 

Você ou seu companheiro fizeram cirurgia para evitar filhos (ou seja, fizeram 

esterilização?) 

__Sim, qual dos dois? __eu __ele 

__Não, mas pretendem fazer em breve 

__Não, mas pretendem fazer algum dia 

__Não, e nunca pensaram nesse assunto 

Se SIM, o que motivou a decisão? Onde e quando foi feita? 

________________________________________________________________

___Se NÃO, faz uso de algum método contraceptivo? __Sim __Não 

Se sim, qual? _________________ quem indicou?________________ 

__Pílula 

__DIU 

__Injeções mensais 

__Códon, camisinha SEMPRE 

__ Códon, camisinha SEMPRE que ganha no posto de saúde 

__ Tabelinha 

__Outros (especificar)_____________________________ 

Se NÃO, por quê? _____________________________ 

Quantos filhos você acha ideal para se ter hoje em dia? ______ por quê? 

______________________________________________________________________

___ 

Você acha natural que num caso extremo, que uma mulher provoque um aborto 

ao engravidar num momento inoportuno? Ler as alternativas e marcar todas as possíveis 

__ Sim, se for solteira, sozinha, ou não contar com apoio do companheiro 

__ Sim, se já tiver muitos filhos 

__ Sim, se não tiver condições econômicas de criar o filho 

__ Sim, se por qualquer motivo ela não for dar atenção à criança 

__ Sim, em casos de problemas de saúde da mãe ou do filho 

__ Sim, mas apenas quando há risco de vida para a mãe ou filho 

__ Não, o aborto provocado não se justifica por nenhum motivo 

Você acha que é possível interromper uma gravidez (provocar um aborto), sem 

grandes prejuízos para a saúde da mulher (independentemente de ser contrária a esta 

prática?). Justificar previamente. 

________________________________________________________________

___ 

Você tem algum problema de saúde reprodutiva? (explicar) 

________________________________________________________________

___Se, SIM qual (is)? 

________________________________________________________________

___ 

Consultou alguém sobre isso? __médico particular __método de S.S. 

__Farmacêutico __ Parentes __ amigos/vizinhos __ ninguém, por conta própria?  

As questões de 32 a 33 destinam-se apenas às mulheres com queixas de saúde 

reprodutiva 

Está tomando algum medicamento para essa queixa? __Sim __Não 

Se sim, qual? 

_____________________________________________________________ 

Quem prescreveu? 

_____________________________________________________________ 
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Você está satisfeita com o atendimento recebido no serviço de saúde público que 

você frequenta (citado na questão 11) Justificar 

________________________________________________________________

___ 

Você teria alguma sugestão a ser encaminhada aos serviços de saúde? 

________________________________________________________________ 

Agradeça e Encerre. 

 

 

Supervisão:_______________              Crítica:_______________________ 

 

Controle: Idade da Entrevistada: __  Realiz. ____   Subst. ___      

Nº da Entrev._____ Rua_____ 
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Questionário utilizado na favela México 70 e cidade de São Paulo (2008) 

Saúde Reprodutiva mulheres entre 15 e 59 anos de idade. Nº do 

Questionário________ 

 

POR FAVOR, O SUCESSO DE NOSSA PESQUISA DEPENDE DE SUA 

COLABORAÇÃO. LEMBRE-SE: SUAS RESPOSTAS SÃO SECRETAS. 

 

Entrevistadora:______________________________ Código: _____                     

 

LOCAL:        1   -  CIDADE            2   -  COMUNIDADE       

  DATA: ____/____/___ 

1. Quantas pessoas moram na sua casa?  ________ 

2. Quantas delas são mulheres? ________ 

 

3. Qual a data de nascimento de cada uma das mulheres entre 15 e 59 anos?   

___/___/___ , ___/___/___ , ___/___/___, ___/___/__,  ___/___/__,  ___/___/___      

 

  

REALIZAR A ENTREVISTA COM QUEM FAZ ANIVERSÁRIO NA DATA 

MAIS PRÓXIMA                                      

 

4. Qual é o seu grau de escolaridade?  

     1  -  Analfabeta/ sabe ler e escrever                                  6  -  Colegial/médio 

incompleto 

     2  -  Primário incompleto                                                    7  - Colegial/médio 

completo 

     3  -  Primário completo                                                   8  -  Superior 

incompleto 

     4  -  Ginásio/fundamental incompleto                                 9  -  Superior 

completo 

     5  -  Ginásio/fundamental completo                                                                                                                                                                                  

                                          

5. Você exerce tarefa remunerada?                                                                                                                                       

     1  -  Sim, com CLT / Carteira de Trabalho  

     2  -  Autônoma: atividade pessoal, habitual, sem hierarquia 

     3  -  Estagiária: estudante 

     4  -  Trabalho Temporário: com contrato máximo de três meses 

      5  -  Trabalho Avulso/Eventual: prestação de serviço ocasional, sem relação 

de       continuidade 

     6  -  Proprietária 

     7  -  Não Trabalho, mas estou procurando emprego 

     8  -  Não trabalho, por outras razões 

      

6.  Qual é a Renda Mensal Familiar, aproximada, em sua casa?  

- até R$ 276,70 

- de R$ 276,71      a   R$ 484,97 

-  de R$ 484,98     a   R$ 726,26 

-  de R$ 726,27     a   R$ 1.194,53 

-  de R$ 1.194,54  a   R$ 2.012,67 

-  de R$ 2.012,68  a   R$ 3.479,36 
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-  de R$ 3.479,37  a   R$ 6.563,73 

-  de R$ 6.563,74  a   R$ 9.733,47 

-  acima de R$ 9.733,48 

7. Qual é o seu estado conjugal? 

     1  -  Solteira, NUNCA morou com ninguém e NÃO tem namorado                  

     2  -  Solteira, NUNCA morou com ninguém, mas TEM namorado                  

     3  -  Solteira, mas  SIM já morou com algum companheiro 

     4-  Casada pela primeira vez (data inicio da união:  _____/_____/________) 

     5  -  Casada, mas NÃO pela primeira vez  

     6  -  Mora com um companheiro, mas não é casada  

     7  -  Separada ou divorciada    

     8  -   Viúva  

8.  Você tem Plano/Convênio de Saúde, atualmente? 

-  Sim,  Particular   

-  Sim,  Empresarial   

 -  Não 

9. Você utiliza Centro de Saúde Público ou Hospital Público (Ex. Santa Casa, 

HC, Hospital São Paulo, etc.) para realizar exames laboratoriais ou consultas medicas? 

      1  -  Sim, sempre 

      2  -  Sim, mas apenas para exames ou consultas específicas.  

      3  -  Sim, para buscar medicamento 

      4  -  Sim, em caso de extrema emergência – entrada pelo Pronto Socorro 

      5  -  Não, vou a médico particular/convênio 

      6  -  Não, nunca vou ao médico 

    

10. Você costuma fazer Exames Ginecológicos anualmente?  

       1  -  Não               2  -  Sim 

11. Se NÃO, por quê?____________________________________________ 

(se ainda não iniciou a vida sexual pular para a questão pule para P 47  ) 

12. Quando fez Papanicolau pela última vez? Mês ____________ Ano 

__________ 

13. Onde foi realizado?   

      1  -  Particular / Convênio             

      2  -  Público 

      3  -  NUNCA fez Papanicolaou 

14. Se SIM, Você lembra qual foi o resultado? 

      1  -  Sim, o resultado foi normal 

      2 - Sim, o resultado apontava uma ligeira alteração e fiz o tratamento 

indicado 

      3 - Sim, o resultado apontava uma ligeira alteração, mas nenhum tratamento 

foi indicado 

      4  -  Sim, o resultado apontava alterações, mas ainda não consegui agendar 

os                                                                                            exames complementares 

necessários 

      5  -  Não, nunca retornei ao medico para ver o resultado 

      6  -  Não, voltei ao médico, mas ele não comentou nada sobre o resultado 

      7  -  Não, ainda não ficou pronto 

      8  -  Outros: 

_____________________________________________________ 

      9  -  Não Lembra                   
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     10  - Não respondeu / Não sei 

15. Quando fez mamografia pela última vez? Mês ______________ Ano 

________ 

16. Onde foi realizada? 

     1  -  Particular / Convênio 

     2  -  Público 

     3  -  NUNCA fez mamografia 

17. Se SIM,  Você lembra qual foi o resultado? 

      1  -  Sim, o resultado foi normal 

      2  -  Sim, o resultado apontava uma ligeira alteração e fiz o tratamento 

indicado 

      3  -  Sim, o resultado apontava uma ligeira alteração, mas nenhum tratamento 

foi indicado 

      4  -  Sim, o resultado apontava alterações, mas ainda não consegui agendar 

os                                                                              exames complementares necessários 

      5  -  Não, nunca retornei ao medico para ver o resultado 

      6  -  Não, voltei ao médico, mas ele não comentou nada sobre o resultado 

      7  -  Não, ainda não ficou pronto 

      8-Outros: _____________________ 

      9  -  Não Lembro  

     10  - Não respondeu / Não sei 

18. Você engravidou alguma vez?       1  -  Não  - (Pule para P 40)        2  - Sim 

19. Se SIM, quantas vezes engravidou?   ____________   

20. Alguma está em curso?                 1 -  Não                                       2 -  Sim 

21. Todas foram planejadas?              1 -  Não                                       2 -  Sim    

     

22.Se Não, quais não foram planejadas?     

__________________________________________     

23. Quantas resultaram em nascimentos vivos? ________ 

24. Qual o ano de nascimento dos nascidos vivos?  ___________, ___________, 

___________, _________, __________, __________, ____________, __________, 

____________. 

25. Quantos nasceram Mortos? ________ 

26. Você teve alguma gravidez interrompida por aborto espontâneo?  

   1 -  Não             2  -  Sim  

26ª. Se SIM, quantos? ________ 

27. Se SIM, qual o motivo? 

28. Interrompeu alguma gravidez (aborto provocado), por ter engravidado num 

momento inoportuno?      

       1 -  Não    (Pule para P 40)                               2  -  SIM 

29. Se SIM, quantas vezes? _________    

30.  Se SIM, qual o motivo?    

31. Que idade você tinha na ocasião do aborto provocado (o primeiro, se mais de 

um)?  _____       

32. Você vivia/morava com seu companheiro na ocasião?       

 1  -  Não             2  -  Sim 

33. Quem tomou a decisão?  

      1  -  Eu                                                                4  - Meu Namorado 

      2  -  Meu Companheiro                                       5  - O pai da criança 

      3  -  Ambos                                                         6  -  Meus Pais 
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34. Se EU, como seu companheiro reagiu?  

35. Se outros, como você reagiu? 

36. Teve algum problema de saúde após essa intervenção?     

  1  -  Não           2  -  Sim  

37. Se SIM, qual?_____________________________________________ 

38.  Se SIM, precisou de hospitalização?        

   1  -  Não          2  -  Sim 

39. Como o aborto provocado foi realizado? (o primeiro aborto, se mais de um) 

      1  -   Clínica / Consultório com Anestesia 

      2  -   Clínica / Consultório sem Anestesia 

      3-  Remédio Oral ou Vaginal, comprado em Farmácia: _________________ 

      4  -   Chá 

      5  -   Manipulação Uterina 

      6  -   Outros: ___________________________________ 

      7  -   Não respondeu / Não sei      

40. Você  fez cirurgia para evitar filhos? 

      1  -  Sim 

      2  -  Não, mas pretendo fazer em breve 

      3  -  Não, mas pretendo fazer algum dia 

      4  -  Não, e nunca pensei nesse assunto 

      5  -  Não, porque não consigo engravidar 

      6  -  Não, porque meu marido fez vasectomia 

      7  -  Não respondeu / Não sei 

41.  Se SIM, o que motivou a decisão? 

42. Onde foi realizado?       

 1  -  Particular / Convênio            2  -  Público 

43.  Em que ano foi realizado? _________   

44.  Foi junto com o parto?         

 1  -  Não                       2  -  Sim 

45. Se NÃO (em P 40), faz uso de algum método contraceptivo?      

  1  -  Não                  2  -  Sim  

46. Se SIM, Qual (is)?    

      1  -  Pílula 

      2  -  DIU 

      3  -  Injeções mensais 

      4  -  Condom, camisinha SEMPRE 

      5  -  Condom, camisinha SEMPRE que ganha no posto de Saúde 

      6  -  Tabelinha       

      7  -  Outros, especificar: _______________________________ 

 47. Se NÃO usa método contraceptivo, por quê?  

- Quero engravidar 

- Não tenho Companheiro 

- Estou na Menopausa 

- Fiz Histerectomia ( tirei o Útero)  

- Esterilização minha 

- Esterilização do companheiro 

- Outro, especificar: _________________________________ 

48. Você acha natural que num caso extremo, uma mulher provoque um aborto 

ao engravidar num momento inoportuno? Quando? Ler, resposta múltipla: 
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      1  -  Sim, se for solteira, sozinha, ou não contar com o apoio do companheiro  

      2  -  Sim, se já tiver muitos filhos 

      3  -  Sim, se não tiver condições econômicas de criar o filho 

      4  -  Sim, se por qualquer motivo ela não for dar atenção à criança 

      5  -  Sim, quando há risco de vida para a mãe  

      6  -  Sim, quando há risco de vida para o filho 

      7  -  Sim, em caso de Estupro 

      8  -  Não, o aborto provocado não se justifica por nenhum motivo 

      9  -  Não sei 

49. Você acha que é possível interromper uma gravidez, sem grandes prejuízos 

para a saúde da mulher? (independentemente de ser contrária a esta prática) 

-  Sim, se for feito por médico 

-  Não, mesmo por médico, pode não ter mais filho 

-  Não, pode ter problemas emocionais 

-  Não, pode ter seqüelas físicas 

-  Não, se mal feito 

-  Outros, especificar: ______________________________________ 

-  Não sei  

50. Você tem algum problema de saúde reprodutiva?  

      1  -  Sim                     2  -   Não - Encerre              3  -  Não sei   Encerre. 

51. Se Sim, qual? Explicar:______________________________________ 

52. Está tomando algum medicamento para essa queixa?   

  1  -  Não   2  -   Sim 

53. Se Sim, qual?_____________________________________________ 

54. Consultou alguém sobre isso?      

1  -  Não                         2  -  Sim 

55. Se Sim, quem? 

      1  -  Médico particular / Convênio 

      2  -  Médico de Saúde Pública 

      3  -  Farmacêutico 

      4  -  Parentes 

      5  -  Amigos/vizinhos  

      6  -  Ninguém, por conta própria 

      7  -  Não sei                                                              

         Agradeça e Encerre. 

Supervisão:_______________                Crítica:_______________________ 

 

Controle: Idade da Entrevistada: __  Realiz. ____   Subst. ___     

 Nº da Entrev._____ Rua_____ 
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Análises univariada através de regressão logística das três localidades estudadas 

separadamente. 

 
Tabela 9 - Distribuição do total de mulheres segundo aborto provocado por suas características – 

Subdistrito de Vila Mariana, Município de São Paulo, 2006 – análise bruta. 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% p 
Não Sim 

N N 

Total 1072 49 

Idade          

15 a 19 anos 142 1 1 - Ref. 

20 a 24 anos 177 2 1,6 0,14 ; 17,88 0,699 

25 a 29 anos 193 3 2,21 1,95 ; 55,27 0,485 

30 a 34 anos 156 6 5,46 0,65 ; 45,92 0,081 

35 a 39 anos 125 9 10,22 1,28 ; 81,83 0,007 

40 a 44 anos 144 11 10,85 1,38 ; 85,13 0,005 

45 a 50 anos 135 17 17,88 2,35 ; 136,22 <0,001 

Escolaridade          

0 a 4 anos 46 7 3,51 1,42 ; 8,71 0,004 

5 a 8 anos 162 6 0,86 0,34 ; 2,16 0,740 

9 a 11 anos 379 15 0,91 0,46 ; 1,80 0,795 

> 12 anos 485 21 1 - Ref. 

Exercício de atividade 

remunerada          

Empregada 696 36 1,75 0,80 ; 3,82 0,153 

Desempregada 105 5 1,61 0,52 ; 5,04 0,408 

Não trabalha ou 

aposentada 271 8 1 - Ref. 

Estado Civil          

Solteira nunca morou 

com ninguém e não tem 

namorado 259 4 1 - Ref. 

Solteira nunca morou 

com ninguém e tem 

namorado 234 3 0,83 0,18 ; 3,75 0,809 

Solteira mas já morou 

com alguém 55 6 7,06 1,93 ; 25,87 0,001 

Casada pela primeira vez 300 9 1,94 0,59 ; 6,38 0,266 

Casada não pela primeira 

vez 28 7 16,19 4,46 ; 58,74 <0,001 

Mora com companheiro, 

mas não é casada 120 6 3,24 0,90 ; 11,69 0,059 

Separada ou divorciada 66 11 10,79 3,33 ; 34,98 <0,001 

Viúva 10 3 19,43 3,83 ; 98,63 <0,001 

(continua)  
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Tabela 9 - Distribuição do total de mulheres segundo aborto provocado por suas características – 

Subdistrito de Vila Mariana, Município de São Paulo, 2006 – análise bruta. 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% P Não Sim 

N N 

Número de nascidos 

vivos          

0 e não gravidez 599 13 0,2 0,09 ; 0,45 <0,001 

1 190 12 0,57 0,24 ; 1,33 0,191 

2 184 13 0,64 0,27 ; 1,47 0,288 

3 ou mais 99 11 1 Ref. - 

Número de aborto 

espontâneo          

0 946 45 1 Ref. - 

1 94 2 0,45 0,11 ; 1,87 0,259 

2 25 1 0,84 0,11 ; 6,35 0,866 

3 ou mais 7 1 - - - 

Cirurgia para evitar filho          

Não 949 38 1 Ref. - 

Sim 123 11 2,23 1,11 ; 4,48 0,021 

Contraceptivo          

Não 412 22 1 Ref. - 

Sim 660 27 0,77 0,43 ; 1,36 0,364 

Se toma contraceptivo, 

qual?          

Pílula 327 8 1 Ref. - 

DIU 26 1 1,57 0,19 ; 13,06 0,673 

Injeções mensais 29 1 1,41 0,17 ; 11,66 0,749 

Camisinha sempre 270 15 2,27 0,95 ; 5,44 0,059 

Camisinha sempre que 

ganha no posto de saúde 15 0 - - - 

Tabelinha 21 2 3,89 0,78 ; 19,50 0,076 

Outros 35 2 2,34 0,48 ; 11,43 0,282 

Tipo de contraceptivo          

Eficaz 474 20 1,13 0,53 ; 2,39 0,753 

Menos eficaz 304 18 1,58 0,73 ; 3,41 0,238 

Não toma contraceptivo 294 11 1 Ref. - 

Opinião aceita o aborto          

Não 398 5 1 Ref. - 

Sim 674 44 5,2 2,04 ; 13,21 <0,001 

 (continua) 
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Tabela 9 - Distribuição do total de mulheres segundo aborto provocado por suas características – 

Subdistrito de Vila Mariana, Município de São Paulo, 2006 – análise bruta. 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% P Não Sim 

N N 

Se tem opinião, aceita 

se?          

Pessoa sozinha 179 24 10,67 4,01 ; 28,42 <0,001 

Muitos filhos 159 22 11,01 4,10 ; 29,59 <0,001 

Condições econômicas 231 28 9,65 3,67 ; 25,33 <0,001 

Não pode dar atenção 154 23 11,89 4,44 ; 31,83 <0,001 

Risco de morte mãe ou 

filho 500 36 5,73 2,23 ; 14,74 <0,001 

Estupro 144 1 0,55 0,06 ; 4,77 0,585 

Não justifica 398 5 1 Ref. - 

Fonte: Subdistrito de Vila    Mariana(2006). 

*RC= Razão de chance 

*IC=Intervalo de confiança   
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Tabela 10 - Distribuição de mulheres com alguma gravidez segundo aborto provocado por suas 

características – Subdistrito de vila Mariana, Município de São Paulo, 2006 – análise bruta. 

 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% P 
Não Sim 

N N 

Total 506 49 

Idade           

15 a 19 anos 10 1 1 - Ref. 

20 a 24 anos 36 2 0,56 0,05 ; 6,77 0,644 

25 a 29 anos 81 3 0,37 1,95 ; 55,27 0,394 

30 a 34 anos 83 6 0,72 0,08 ; 6,63 0,774 

35 a 39 anos 85 9 1,06 0,12 ; 9,25 0,959 

40 a 44 anos 111 11 0,99 0,12 ; 8,48 0,993 

45 a 50 anos 100 17 1,7 0,20 ; 14,15 0,621 

Escolaridade          

0 a 4 anos 39 7 1,62 0,64 ; 4,06 0,305 

5 a 8 anos 111 6 0,49 0,19 ; 1,24 0,126 

9 a 11 anos 167 15 0,81 0,40 ; 1,62 0,548 

> 12 anos 189 21 1 - Ref. 

Exercício de atividade 

remunerada          

Empregada 339 36 1,45 0,65 ; 3,21 0,361 

Desempregada 58 5 1,17 0,37 ; 3,75 0,786 

Não trabalha ou 

aposentada 109 8 1 - Ref. 

Estado Civil          

Solteira nunca morou 

com ninguém e não tem 

namorado 27 4 1 - Ref. 

Solteira nunca morou 

com ninguém e tem 

namorado 30 3 0,68 0,14 ; 3,29 0,628 

Solteira mas já morou 

com alguém 35 6 1,16 0,30 ; 4,51 0,835 

Casada pela primeira vez 233 9 0,26 0,08 ; 0,90 0,024 

Casada não pela primeira 

vez 26 7 1,82 0,48 ; 6,95 0,382 

Mora com companheiro, 

mas não é casada 91 6 0,45 0,12 ; 1,69 0,227 

Separada ou divorciada 54 11 1,38 0,40 ; 4,72 0,614 

Viúva 10 3 2,03 0,38 ; 10,69 0,405 

(continua) 
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Tabela 10 - Distribuição de mulheres com alguma gravidez segundo aborto provocado por suas 

características – Subdistrito de vila Mariana, Município de São Paulo, 2006 – análise bruta. 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% P Não Sim 

N N 

Número de gestação          

0 0 0 -  - - 

1 ou 2  355 19 1 Ref. - 

3 ou mais  151 30 3,71 2,03 ; 6,80 <0,001 

Planejamento de 

gestações          

Não  308 46 1,25 0,69 ; 2,28 0,457 

Sim 198 3 1 - - 

Não gravidez 0 0 - - - 

Número de nascidos 

vivos          

0 33 13 3,55 1,45 ; 8,67 0,004 

1 190 12 0,57 0,24 ; 1,33 0,191 

2 184 13 0,64 0,27 ; 1,47 0,288 

3 ou mais 99 11 1 Ref. - 

Número de aborto 

espontâneo          

0 380 45 1 Ref. - 

1 94 2 0,18 0,04 ; 0,75 0,009 

2 25 1 0,34 0,04 ; 2,55 0,271 

3 ou mais 7 1 1,21 0,15 ; 10,03 0,862 

Cirurgia para evitar 

filho          

Não 390 38 1 Ref. - 

Sim 116 11 0,97 0,48 ; 1,96 0,940 

Contraceptivo          

Não 203 22 1 Ref. - 

Sim 303 27 0,82 0,46 ; 1,48 0,516 

Se toma contraceptivo, 

qual?          

Pílula 112 8 1 Ref. - 

DIU 23 1 0,61 0,07 ; 5,11 0,645 

Injeções mensais 20 1 0,70 0,08 ; 5,91 0,743 

Camisinha sempre 116 15 1,81 0,74 ; 4,44 0,190 

Camisinha sempre que 

ganha no posto de saúde 10 0 - - - 

Tabelinha 14 2 2 0,39 ; 10,37 0,403 

Outros 20 2 1,40 0,28 ; 7,08 0,684 

Tipo de contraceptivo          

Eficaz 249 20 0,67 0,31 ; 1,46 0,312 

Menos eficaz 165 18 0,91 0,41 ; 2,01 0,821 

Não toma contraceptivo 92 11 1 Ref. - 

(continua) 
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Tabela 10 - Distribuição de mulheres com alguma gravidez segundo aborto provocado por suas 

características – Subdistrito de vila Mariana, Município de São Paulo, 2006 – análise bruta. 

 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% P Não Sim 

N N 

Opinião aceita o aborto          

Não 206 5 1 Ref. - 

Sim 300 44 6,04 2,36 ; 15,50 <0,001 

Se tem opinião, aceita 

se?          

Pessoa sozinha 80 24 12,36 4,56 ; 33,51 <0,001 

Muitos filhos 72 22 12,59 4,60 ; 34,48 <0,001 

Condições econômicas 93 28 12,40 4,64 ; 33,14 <0,001 

Não pode dar atenção 71 23 13,35 4,89 ; 36,43 <0,001 

Risco de morte mãe ou 

filho 241 36 6,15 2,37 ; 15,97 <0,001 

Estupro 53 1 0,78 0,09 ; 6,80 0,820 

Não justifica 206 5 1 Ref. - 

Fonte: Subdistrito de Vila Mariana (2006). 

*RC=Razão de chance 

*IC=Intervalo de confiança 
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Tabela 11 – Distribuição do total de mulheres segundo aborto provocado por suas características – Favela 

México 70, Município de São Vicente, Estado de São Paulo, 2008 – análise bruta. 

 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% P 
Não Sim 

N N 

Total 809 51 

Idade           

15 a 19 anos 71 1 1 - Ref. 

20 a 24 anos 114 3 1,87 0,19 ; 18,31 0,587 

25 a 29 anos 178 10 3,99 0,50 ; 31,74 0,160 

30 a 34 anos 142 9 4,5 0,56 ; 36,22 0,124 

35 a 39 anos 128 10 5,55 0,70 ; 44,22 0,071 

40 a 44 anos 99 13 9,32 1,19 ; 72,91 0,011 

45 a 50 anos 77 6 5,53 0,65 ; 47,09 0,082 

Escolaridade          

0 a 4 anos 138 17 2,46 0,31 ; 19,54 0,380 

5 a 8 anos 301 23 1,53 0,20 ; 11,90 0,684 

9 a 11 anos 350 11 0,63 0,08 ; 5,11 0,662 

> 12 anos 20 1 1 - Ref. 

Exercício de atividade 

remunerada          

Empregada 405 29 1,57 0,79 ; 3,13 0,198 

Desempregada 141 10 1,55 0,66 ; 3,69 0,314 

Não trabalha ou 

aposentada 263 12 1 - Ref. 

Estado Civil          

Solteira nunca morou 

com ninguém e não tem 

namorado 46 1 1 - Ref. 

Solteira nunca morou 

com ninguém e tem 

namorado 49 1 0,94 0,06 ; 15,45 0,965 

Solteira mas já morou 

com alguém 78 7 4,13 0,49 ; 34,63 0,161 

Casada pela primeira vez 165 8 2,23 0,27 ; 18,29 0,445 

Casada não pela primeira 

vez 15 1 3,07 0,18 ; 52,09 0,420 

Mora com companheiro, 

mas não é casada 385 25 2,99 0,40 ; 22,56 0,266 

Separada ou divorciada 56 6 4,93 0,57 ; 42,42 0,113 

Viúva 15 2 6,13 0,52 ; 72,53 0,110 

(continua) 
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Tabela 11 – Distribuição do total de mulheres segundo aborto provocado por suas características – Favela 

México 70, Município de São Vicente, Estado de São Paulo, 2008 – análise bruta. 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% P Não Sim 

N N 

Número de nascidos 

vivos          

0 ou não gravidez 153 5 0,34 0,13 ; 0,90 0,023 

1 218 3 0,14 0,04 ; 0,48 <0,001 

2 169 17 1,04 0,55 ; 1,98 0,903 

3 ou mais 269 26 1 Ref. - 

Número de aborto 

espontâneo          

0 659 40 1 Ref. - 

1 119 9 1,25 0,59 ; 2,64 0,564 

2 24 0 - - - 

3 ou mais 7 2 - - - 

Cirurgia para evitar 

filho          

Não 720 40 1 Ref. - 

Sim 89 11 2,22 1,10 ; 4,49 0,022 

Contraceptivo          

Não 304 24 1 Ref. - 

Sim 505 27 0,68 0,38 ; 1,20 0,177 

Se toma contraceptivo, 

qual?          

Pílula 277 12 1 Ref. - 

DIU 8 0 - - - 

Injeções mensais 84 4 1,10 0,35 ; 3,50 0,873 

Camisinha sempre 111 6 1,25 0,46 ; 3,41 0,666 

Camisinha sempre que 

ganha no posto de saúde 60 2 0,77 0,17 ; 3,53 0,736 

Tabelinha 5 1 4,62 0,50 ; 42,66 0,140 

Outros 4 3 17,31 3,48 ; 86,15 <0,001 

Tipo de contraceptivo          

Eficaz 374 23 1,02 0,50 ; 2,05 0,962 

Menos eficaz 220 15 1,13 0,52 ; 2,43 0,759 

Não toma contraceptivo 215 13 1 Ref. - 

(continua) 
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Tabela 11 – Distribuição do total de mulheres segundo aborto provocado por suas características – Favela 

México 70, Município de São Vicente, Estado de São Paulo, 2008 – análise bruta. 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% P Não Sim 

N N 

Opinião aceita o aborto          

Não 294 10 1 Ref. - 

Sim 504 41 2,39 1,18 ; 4,85 0,013 

Se tem opinião, aceita 

se?          

Pessoa sozinha 57 23 11,86 5,36 ; 26,26 <0,001 

Muitos filhos 53 23 12,76 5,74 ; 28,34 <0,001 

Condições econômicas 63 24 11,20 5,10 ; 24,59 <0,001 

Não pode dar atenção 33 14 12,47 5,13 ; 30,30 <0,001 

Risco de morte mãe ou 

filho 362 25 2,03 0,96 ; 4,30 0,059 

Estupro 430 34 2,32 1,13 ; 4,78 0,019 

Não justifica 294 10 1 Ref. - 

Fonte: Favela México 70 (2008). 

*RC=Razão de chance 

*IC=Intervalo de confiança 
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Tabela 12 – Distribuição de mulheres com alguma gravidez segundo aborto provocado por suas 

características – Favela México 70, Município de São Vicente, Estado de São Paulo, 2008 – análise bruta. 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% p 
Não Sim 

N N 

Total 684 51 

Idade           

15 a 19 anos 38 1 1 - Ref. 

20 a 24 anos 99 3 1,15 0,12 ; 11,42 0,904 

25 a 29 anos 156 10 2,44 0,30 ; 19,62 0,389 

30 a 34 anos 129 9 2,65 0,33 ; 21,59 0,346 

35 a 39 anos 108 10 3,52 0,44 ; 28,41 0,211 

40 a 44 anos 88 13 5,61 0,71 ; 44,45 0,069 

45 a 50 anos 66 6 3,45 0,40 ; 29,79 0,235 

Escolaridade          

0 a 4 anos 132 17 1,80 0,22 ; 14,59 0,577 

5 a 8 anos 279 23 1,15 0,15 ; 9,17 0,892 

9 a 11 anos 259 11 0,59 0,07 ; 4,94 0,627 

> 12 anos 14 1 1 - Ref. 

Exercício de atividade 

remunerada          

Empregada 345 29 1,57 0,78 ; 3,14 0,200 

Desempregada 115 10 1,62 0,68 ; 3,87 0,271 

Não trabalha ou 

aposentada 224 12 1 - Ref. 

Estado Civil          

Solteira nunca morou 

com ninguém e não tem 

namorado 11 1 1 - Ref. 

Solteira nunca morou 

com ninguém e tem 

namorado 10 1 1,10 0,06 ; 20,01 0,950 

Solteira mas já morou 

com alguém 71 7 1,08 0,12 ; 9,69 0,942 

Casada pela primeira vez 152 8 0,58 0,07 ; 5,06 0,618 

Casada não pela primeira 

vez 15 1 0,73 0,04 ; 13,05 0,835 

Mora com companheiro, 

mas não é casada 354 25 0,78 0,10 ; 6,26 0,812 

Separada ou divorciada 56 6 1,18 0,13 ; 10,78 0,885 

Viúva 15 2 1,47 0,12 ; 18,29 0,769 

(continua) 
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Tabela 12 – Distribuição de mulheres com alguma gravidez segundo aborto provocado por suas 

características – Favela México 70, Município de São Vicente, Estado de São Paulo, 2008 – análise bruta. 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% p Não Sim 

N N 

Número de gestação          

0 0 0 -  - - 

1 ou 2  364 5 1 Ref. - 

3 ou mais  320 46 10,47 4,11 ; 26,66 <0,001 

Planejamento de 

gestações          

Não 436 49 1,25 0,69 ; 2,28 0,457 

Sim 248 2 1 - - 

Não gravidez 0 0 - - - 

Número de nascidos 

vivos          

0 28 5 1,85 0,66 ; 5,19 0,239 

1 218 3 0,14 0,04 ; 0,48 <0,001 

2 169 17 1,04 0,55 ; 1,98 0,903 

3 ou mais 269 26 1 Ref. - 

Número de aborto 

espontâneo          

0 534 40 1 Ref. - 

1 119 9 1,01 0,48 ; 2,14 0,980 

2 24 0 - - - 

3 ou mais 7 2 3,81 0,77 ; 18,97 0,079 

Cirurgia para evitar 

filho          

Não 596 40 1 Ref. - 

Sim 88 11 1,86 0,92 ; 3,77 0,079 

Contraceptivo          

Não 246 24 1 Ref. - 

Sim 438 27 0,63 0,36 ; 1,12 0,113 

Se toma contraceptivo, 

qual?          

Pílula 239 12 1 Ref. - 

DIU 8 0 - - - 

Injeções mensais 79 4 1,01 0,32 ; 3,22 0,989 

Camisinha sempre 87 6 1,37 0,50 ; 3,77 0,537 

Camisinha sempre que 

ganha no posto de saúde 51 2 0,78 0,17 ; 3,60 0,751 

Tabelinha 5 1 3,98 0,43 ; 36,82 0,190 

Outros 4 3 14,94 3,00 ; 74,38 <0,001 

Tipo de contraceptivo          

Eficaz 335 23 0,83 0,41 ; 1,69 0,615 

Menos eficaz 191 15 0,95 0,44 ; 2,07 0,906 

Não toma contraceptivo 158 13 1 Ref. - 

(continua) 
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Tabela 12 – Distribuição de mulheres com alguma gravidez segundo aborto provocado por suas 

características – Favela México 70, Município de São Vicente, Estado de São Paulo, 2008 – análise bruta. 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% P Não Sim 

N N 

Opinião aceita o aborto          

Não 237 10 1 Ref. - 

Sim 437 41 2,22 1,09 ; 4,52 0,024 

Se tem opinião, aceita 

se?          

Pessoa sozinha 48 23 11,36 5,08 ; 25,39 <0,001 

Muitos filhos 51 23 10,69 4,79 ; 23,83 <0,001 

Condições econômicas 57 24 9,98 4,52 ; 22,04 <0,001 

Não pode dar atenção 31 14 10,70 4,38 ; 26,16 <0,001 

Risco de morte mãe ou 

filho 316 25 1,88 0,88 ; 3,98 0,097 

Estupro 376 34 2,14 1,04 ; 4,42 0,035 

Não justifica 237 10 1 Ref. - 

Fonte: Favela México 70 (2008). 

*RC=Razão de chance 

*IC=Intervalo de confiança 
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Tabela 13 – Distribuição do total de mulheres segundo aborto provocado por suas características – 

Município de São Paulo, 2008 – análise bruta. 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% p 
Não Sim 

N N 

Total 830 31 

Idade           

15 a 19 anos 26 1 1 - Ref. 

20 a 24 anos 70 2 0,74 0,06 ; 8,54 0,812 

25 a 29 anos 123 2 0,42 0,04 ; 4,84 0,478 

30 a 34 anos 154 7 1,18 0,14 ; 10,01 0,878 

35 a 39 anos 151 6 1,03 0,12 ; 8,94 0,976 

40 a 44 anos 168 11 1,70 0,21 ; 13,74 0,614 

45 a 50 anos 138 3 0,57 0,06 ; 5,65 0,624 

Escolaridade          

0 a 4 anos 98 4 1,81 0,40 ; 8,27 0,439 

5 a 8 anos 186 12 2,86 0,79 ; 10,33 0,095 

9 a 11 anos 413 12 1,29 0,36 ; 4,63 0,698 

> 12 anos 133 3 1 - Ref. 

Exercício de atividade 

remunerada          

Empregada 418 16 0,92 0,43 ; 1,93 0,817 

Desempregada 101 2 0,47 0,11 ; 2,13 0,321 

Não trabalha ou 

aposentada 311 13 1 - Ref. 

Estado Civil          

Solteira nunca morou 

com ninguém e não tem 

namorado 46 1 1 - Ref. 

Solteira nunca morou 

com ninguém e tem 

namorado 68 1 0,68 0,04 ; 11,09 0,784 

Solteira mas já morou 

com alguém 40 5 5,75 0,64 ; 51,30 0,083 

Casada pela primeira vez 322 8 1,14 0,14 ; 9,35 0,901 

Casada não pela primeira 

vez 11 1 4,18 0,24 ; 72,21 0,293 

Mora com companheiro, 

mas não é casada. 231 12 2,39 0,30 ; 18,83 0,395 

Separada ou divorciada 54 2 1,70 0,15 ; 19,40 0,666 

Viúva 17 1 2,71 0,16 ; 45,72 0,477 

(continua) 
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Tabela 13 – Distribuição do total de mulheres segundo aborto provocado por suas características – 

Município de São Paulo, 2008 – análise bruta. 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% P Não Sim 

N N 

Número de nascidos 

vivos          

0 ou não gravidez 203 3 0,29 0,08 ; 1,05 0,046 

1 216 8 0,72 0,29 ; 1,83 0,495 

2 196 9 0,90 0,36 ; 2,21 0,814 

3 ou mais 215 11 1 Ref. - 

Número de aborto 

espontâneo          

0 671 24 1 Ref. - 

1 123 4 0,91 0,31 ; 2,67 0,862 

2 30 3 2,80 0,80 ; 9,80  0,094 

3 ou mais 6 0 - - - 

Cirurgia para evitar 

filho          

Não 711 30 1 Ref. - 

Sim 119 1 0,20 0,03 ; 1,47 0,080 

Contraceptivo          

Não 393 7 1 Ref. - 

Sim 437 24 3,08 1,31 ; 7,23 0,007 

Se toma contraceptivo, 

qual?          

Pílula 204 6 1 Ref. - 

DIU 19 2 3,58 0,68 ; 18,97 0,112 

Injeções mensais 49 2 1,39 0,27 ; 7,09 0,693 

Camisinha sempre 117 7 2,03 0,67 ; 6,20 0,204 

Camisinha sempre que 

ganha no posto de saúde 28 3 3,64 0,86 ; 15,39 0,062 

Tabelinha 21 2 3,24 0,61 ; 17,07 0,145 

Outros 16 4 8,50 2,17 ; 33,24 <0,001 

Tipo de contraceptivo          

Eficaz 341 9 1,21 0,43 ; 3,44 0,721 

Menos eficaz 214 16 3,43 1,32 ; 8,91 0,008 

Não toma contraceptivo 275 6 1 Ref. - 

(continua) 
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Tabela 13 – Distribuição do total de mulheres segundo aborto provocado por suas características – 

Município de São Paulo, 2008 – análise bruta. 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% P Não Sim 

N N 

Opinião aceita o aborto          

Não 328 6 1 Ref. - 

Sim 486 25 2,81 1,14 ; 6,93 0,019 

Se tem opinião, aceita 

se?          

Pessoa sozinha 83 14 9,22 3,44 ; 24,72 <0,001 

Muitos filhos 57 13 12,47 4,55 ; 34,14 <0,001 

Condições econômicas 78 14 9,81 3,65 ; 26,35 <0,001 

Não pode dar atenção 58 9 8,48 2,91 ; 24,73 <0,001 

Risco de morte mãe ou 

filho 356 20 3,07 1,22 ; 7,74 0,013 

Estupro 410 18 2,40  0,94 ; 6,12 0,059 

Não justifica 328 6 1 Ref. - 

Fonte: Município de São Paulo (2008). 

*RC=Razão de chance 

*IC=Intervalo de confiança 
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Tabela 14 - Distribuição de mulheres com alguma gravidez segundo aborto provocado por suas 

características – Município de São Paulo, 2008 – análise bruta. 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% P 
Não Sim 

N N 

Total 652 31 

Idade           

15 a 19 anos 11 1 1 - Ref. 

20 a 24 anos 51 2 0,43 0,04 ; 5,19 0,500 

25 a 29 anos 103 2 0,21 0,02 ; 2,55 0,184 

30 a 34 anos 136 7 0,57 0,06 ; 5,03 0,606 

35 a 39 anos 115 6 0,57 0,06 ; 5,21 0,619 

40 a 44 anos 124 11 0,98 0,12 ; 8,28 0,982 

45 a 50 anos 112 3 0,29 0,03 ; 3,08 0,282 

Escolaridade          

0 a 4 anos 94 4 1,3 0,28 ; 5,99 0,732 

5 a 8 anos 157 12 2,34 0,64 ; 8,52 0,185 

9 a 11 anos 309 12 1,19 0,33 ; 4,31 0,790 

> 12 anos 92 3 1 - Ref. 

Exercício de atividade 

remunerada          

Empregada 320 16 1,01 0,48 ; 2,14 0,976 

Desempregada 69 2 0,59 0,13 ; 2,66 0,485 

Não trabalha ou 

aposentada 264 13 1 - Ref. 

Estado Civil          

Solteira nunca morou 

com ninguém e não tem 

namorado 13 1 1 - Ref. 

Solteira nunca morou 

com ninguém e tem 

namorado 14 1 0,93 0,05 ; 16,42 0,960 

Solteira mas já morou 

com alguém 35 5 1,86 0,20 ; 17,44 0,587 

Casada pela primeira vez 301 8 0,35 0,04 ; 2,97 0,312 

Casada não pela primeira 

vez 10 1 1,30 0,07 ; 23,43 0,861 

Mora com companheiro, 

mas não é casada 212 12 0,74 0,09 ; 6,10 0,776 

Separada ou divorciada 51 2 0,51 0,04 ; 6,07 0,591 

Viúva 16 1 0,81 0,05 ; 14,28 0,889 

(continua) 
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Tabela 14 - Distribuição de mulheres com alguma gravidez segundo aborto provocado por suas 

características – Município de São Paulo, 2008 – análise bruta. 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% p Não Sim 

N N 

Número de gestação          

0 0 0 -  - - 

1 ou 2  373 8 1 Ref. - 

3 ou mais  279 23 3,84 1,69 ; 8,72 0,001 

Planejamento de 

gestações          

Não 417 30 1,25 0,69 ; 2,28 0,457 

Sim 235 1 1 - - 

Não gravidez 0 0 - - - 

Número de nascidos 

vivos          

0 25 3 2,35 0,61 ; 8,98 0,202 

1 216 8 0,72 0,29 ; 1,83 0,495 

2 196 9 0,90 0,36 ; 2,21 0,814 

3 ou mais 215 11 1 Ref. - 

Número de aborto 

espontâneo          

0 493 24 1 Ref. - 

1 123 4 0,67 0,23 ; 1,96 0,460 

2 30 3 2,05 0,59 ; 7,21 0,252 

3 ou mais 6 0 - - - 

Cirurgia para evitar 

filho          

Não 535 30 1 Ref. - 

Sim 117 1 0,15 0,02 ; 1,13 0,034 

Contraceptivo          

Não 293 7 1 Ref. - 

Sim 359 24 2,80 1,19 ; 6,59 0,014 

Se toma contraceptivo, 

qual?          

Pílula 157 6 1 Ref. - 

DIU 18 2 2,91 0,55 ; 15,49 0,193 

Injeções mensais 42 2 1,25 0,24 ; 6,40 0,792 

Camisinha sempre 96 7 1,91 0,62 ; 5,85 0,252 

Camisinha sempre que 

ganha no posto de saúde 24 3 3,27 0,77 ; 13,96 0,093 

Tabelinha 19 2 2,75 0,52 ; 14,63 0,218 

Outros 16 4 6,54 1,67 ; 25,63 0,003 

Tipo de contraceptivo          

Eficaz 291 9 0,91 0,32 ; 2,61 0,864 

Menos eficaz 184 16 2,57 0,98 ; 6,70 0,048 

Não toma contraceptivo 177 6 1 Ref. - 

(continua) 
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Tabela 14 - Distribuição de mulheres com alguma gravidez segundo aborto provocado por suas 

características – Município de São Paulo, 2008 – análise bruta. 

Descrição 

Aborto provocado 

RC IC95% p Não Sim 

N N 

Opinião aceita o aborto          

Não 266 6 1 Ref. - 

Sim 371 25 2,99 1,21 ; 7,38 0,013 

Se tem opinião, aceita 

se?          

Pessoa sozinha 65 14 9,55 3,53 ; 25,80 <0,001 

Muitos filhos 48 13 12,01 4,35 ; 33,13 <0,001 

Condições econômicas 62 14 10,01 3,70 ; 27,09 <0,001 

Não pode dar atenção 48 9 8,31 2,83 ; 24,42 <0,001 

Risco de morte mãe ou 

filho 273 20 3,25 1,28 ; 8,21 0,009 

Estupro 318 18 2,51 0,98 ; 6,41 0,047 

Não justifica 266 6 1 Ref. - 

Fonte: Município de São Paulo (2008). 

*RC=Razão de chance 

*IC=Intervalo de confiança 
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Termo de consentimento livre e esclarecido 

Projeto: Atendimento no SUS: Integralidade e acesso no Distrito de Vila Mariana 

 

Gostaríamos de poder contar com a sua participação voluntária nesta entrevista, 

que visa: Evidenciar a contribuição do Programa de Saúde da Família, bem como das 

UBS´s da subprefeitura de Vila Mariana, para a materialização da noção de 

integralidade nas práticas de atenção básica em saúde; apreender em que medida o 

acesso ao serviços públicos de saúde reprodutiva podem explicar o comportamento da 

população residente na região de Vila Mariana no que respeita aos cuidados à saúde 

integral da mulher e do idoso; evidenciar as ações voltadas para a saúde dos idosos e a 

adequação às características da população com mais de 60 anos, referentes à capacidade 

funcional desses idosos; verificar o estado atual da implantação e do funcionamento do 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes nas UBS´s de Vila Mariana. 

As informações serão obtidas por meio de entrevista e questionário, com 

desconforto mínimo e você terá a liberdade de não responder perguntas que considere 

inoportunas.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. 

Luiz Roberto Ramos, que pode ser encontrado no endereço R. Borges Lagoa, 1341, 

Fone: 55715000, R. 201. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP – R. Botucatu, 572 – 1º. 

Andar – cj14, fone: 55711062, FAX: 55397162, e-mail:cepunifesp@epm.br. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento 

nas instituições. 

As informações aqui obtidas serão realizadas em conjunto com as de outras 

pessoas, não sendo divulgado a identificação de nenhuma pessoa. 

Não haverá qualquer tipo de despesa pessoal para o participante do estudo e nem 

compensação financeira por sua participação. 

O pesquisador responsável compromete-se a utilizar os dados e o material 

coletado somente para esta pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Atendimento no SUS: 

Integralidade e acesso no Distrito de Vila Mariana”. 

Eu discuti com membros da equipe do Dr. Luiz Roberto Ramos sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 

e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 

sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, 

ou no meu relacionamento com o Serviço público. 

 

_______________________________ 

Assinatura do entrevistado   
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Data ____________/__________/_________ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

 

 

Data ____________/__________/_________ 
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Termo de consentimento livre e esclarecido 

Projeto: Aborto provocado, fecundidade e contracepção: imbricações com a 

integralidade em saúde, relações de gênero e exclusão social – Cidade de São Paulo e na 

Favela México 70. 

 

Gostaríamos de poder contar com a sua participação voluntária nesta 

entrevista. Neste primeiro momento você apenas responderá a um questionário cuja 

maioria das perguntas requerem respostas curtas, como sim, não, tenho ou não tenho, 

sou casada ou não, uso ou não contraceptivos, engravidei ou não. Seu nome não 

constará do questionário e, as suas respostas apenas serão divulgadas em conjunto 

com a de outras 2059 mulheres. Ou seja, seu  nome não será citado em momento 

algum e, portanto, sua privacidade e anonimato estarão garantidos. Num segundo 

momento, selecionaremos algumas das entrevistadas para uma entrevista em 

profundidade que deverá ser gravada. Nesta etapa também será garantido o 

anonimato. Frisamos veementemente a garantia do sigilo de seu nome, pois esta 

pesquisa visa, sobretudo, evidenciar as relações entre o aborto provocado, a 

fecundidade, a contracepção e a saúde das mulheres. 

Como deve ser de seu conhecimento, o aborto provocado só é permitido por 

lei quando a gravidez resulta de um estupro ou para salvar a vida da mãe. Ocorre, 

entretanto, que as mulheres optam pelo aborto em várias outras situações – por não 

ter dinheiro para criar um filho, por não ter apoio do companheiro, etc. Assim é que o 

Brasil tolera clínicas clandestinas que fazem essa cirurgia rotineiramente a um custo 

financeiro bem elevado. As mulheres que não podem arcar com esses custos, mas 

optam pelo aborto, ou tomam remédios ou manipulam o próprio útero com objetos 

perfurantes ou químicos. Certamente, nesses casos de abortos auto-provocados os 

riscos para a saúde da mulher são incontestáveis podendo, inclusive, custar a própria 

vida. 

Nosso intuito é o de entender e o de divulgar como, porque e em que 

condições as mulheres engravidam. E, como são atendidas pelo sistema de saúde 

pública. Tanto ao optarem pelo nascimento da criança como ao optarem por não tê-

la. Para esse entendimento temos que buscar respostas à perguntas A gravidez foi 

planejada? Se não, tomava-se alguma medida para não engravidar? Houve falhas no 

método? Falta de informação?  

As respostas a tais perguntas podem causar um desconforto mínimo, mas você 

terá a liberdade de não responder qualquer pergunta que considerar inoportuna.  

Além disso, em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 

investigador é a Dra. Rebeca de Souza e Silva, que pode ser encontrada no endereço R. 

Borges Lagoa, 1341, Fone: 55715000, R. 217. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP – R. Botucatu, 572 – 1º. 

Andar – cj14, fone: 55711062, FAX: 55397162, e-mail:cepunifesp@epm.br. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento ou 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento 

nas instituições. 
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Reiteramos que as informações aqui obtidas serão realizadas em conjunto com 

as de outras pessoas, não sendo divulgado a identificação de nenhuma pessoa. 

Não haverá qualquer tipo de despesa pessoal para o participante do estudo e nem 

compensação financeira por sua participação. 

O pesquisador responsável compromete-se a utilizar os dados e o material 

coletado somente para esta pesquisa. 

 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Aborto provocado, fecundidade e 

contracepção: implicações com a integralidade em saúde, relações de gênero e exclusão 

social – Cidade de São Paulo e na Favela México 70”. 

Eu discuti com membros da equipe da Dra Rebeca de Souza e Silva sobre a 

minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Contudo, 

caso eu seja escolhida para participar da segunda etapa, eu deverei assinar outro 

termo de consentimento para voltar a colaborar com esta pesquisa. Estou ciente de 

que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu relacionamento com o serviço 

público. 

 

_______________________________ 

Assinatura do entrevistado   

 

Data ____________/__________/_________ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

 

 

Data ____________/__________/_________ 
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