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RESUMO 

 
SANTOS, TF. Prevalência e características das mulheres com aborto provocado. Favela 

México 70, São Paulo-SP [dissertação]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 

2010. 67p. 

 

A Região Metropolitana da Baixada Santista, apesar de ser uma das mais desenvolvidas e 

urbanizadas do Estado de São Paulo está entre as seis regiões com os mais baixos 

indicadores de escolaridade e longevidade, possuindo uma significativa desigualdade 

social expressa na segregação espacial da população empobrecida. Tal situação interfere no 

perfil reprodutivo da comunidade. O objetivo desta pesquisa foi estimar a prevalência de 

mulheres com aborto(s) provocado(s), residentes na Favela México 70, segundo 

características sócio-demográficas. O estudo é transversal retrospectivo, resultante de uma 

amostra aleatória de mulheres de 15 a 49 anos. Os dados foram coletados mediante a 

aplicação de questionários. Foi considerado como variável dependente a classificação da 

mulher quanto ao aborto: sem aborto e aborto provocado e variáveis independentes: idade, 

atividade remunerada, renda, escolaridade, estado civil, uso de contraceptivos e opinião 

sobre o aborto provocado. Para as análises foram utilizados modelos de Regressão Log-

binomial. Dentre o total de mulheres entrevistadas (n=860), 79,53% (n=684) são de 

mulheres sem histórico de aborto provocado; para o total de mulheres a razão de 

prevalência de ter realizado aborto provocado sobre as sem aborto é 6,20 vezes maior 

(p≤0,0001) entre as mulheres que aceitam sempre o aborto; 2,92 vezes maior (p=0,0046) 

entre as que possuem de dois ou mais filhos nascidos vivos; 1,69 vezes maior (p=0,0461) 

entre as que recebem renda ≤ 1SM (R$484,97); 1,04 vezes maior (p=0,0375) a cada ano a 

mais de vida da mulher.  Dentre as 860 mulheres, 85,00% (n=735) declararam ter tido 

alguma gravidez, entre as quais a prevalência de mulheres com aborto provocado foi de 

6,90% (n=51). A razão de prevalência de ter realizado aborto provocado é 12,22 vezes 

maior (p=0,0002) entre as que não possuem nenhum filho nascido vivo; 5,73 vezes maior 

(p≤0,0001) entre as que aceitam essa prática; 5,18 vezes maior (p=0,0162) entre as que 

possuem 6 ou mais filhos nascidos vivos; 4,52 vezes maior (p=0,0108) entre as que 

possuem de dois a cinco filhos nascidos vivos; 1,76 vezes maior (p=0,0345) entre as que 

recebem renda ≤ 1SM (R$484,97); 1,04 vezes maior (p=0,0216) a cada ano a mais de vida 

da mulher. Por fim, encontrou-se o perfil das mulheres que mais abortam, sendo as 

mesmas: jovens, solteiras, com filhos, baixa escolaridade e não trabalham fora. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aborto provocado; Aborto inseguro; Epidemiologia; Regressão 

Log-binomial; Saúde reprodutiva. 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 
SANTOS, TF. Prevalence and features of women with induced abortion. Mexico 70 

Community, São Paulo-SP [dissertation]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 

2010. 67p. 

 

The metropolitan area of Santos, despite being one of the most developed and urbanized of 

the São Paulo state, is among the six regions with the lowest indicators of education and 

longevity, having a significant social inequality expressed in the spatial segregation of the 

impoverished population. This situation interferes with the community reproductive 

profile. The objective of this research was to estimate the prevalence of women with 

caused abortion, residents in the community of Mexico 70, according to demographic 

characteristics. This study is cross-sectional, retrospective, resulted from a random sample 

of women ranged from 15 to 49 years. Data were collected through questionnaires. Was 

considered as the dependent variable classification of women on abortion: age, paid 

activity, income, level of education, marital status, contraceptive use and beliefs about 

abortion. For the analysis of regression models were used log-binomial.  among the total 

women interviewed (n=860), 79,53% (n=684) are women with no history of induced 

abortion; considering all women, the prevalence rate of those who had performed the 

abortion compared to those who hasn‟t is 6,20 times greater (p≤0,0001) among women 

who always accept abortion; 2,92 times greater (p=0,0046) among those with two or more 

children born alive; 1,69 times greater (p=0,0461) among those who receive income ≤ 

1SM(R$ 484,97); 1,04 times higher (p=0,0375) for each additional year of life for women. 

Among the 860 women, 85% (n=735) reported have had any pregnancy, and among them, 

the prevalence of women with induced abortion was 6,9% (n = 51). The prevalence rate of 

have done the abortion compared to no abortion is 12,22 times greater (p=0,0002), among 

those who do not have any child born alive; 5,73 times greater (p≤0,0001) between the 

ones who accept this practice; 5,18 times greater (p=0,0162) among those with six or more 

live births of children; 4,52 times higher (p=0,0108) among those with two to five children 

born alive; 1,76 times greater (p=0,0345) among those who receive income (≤R$484,97); 

1,04 times higher (p=0,0216) for each additional year of life for women. Finally, the 

profile of women who have abortions was determined, and the same is: young, single, with 

children, level of education and not working out.  

 

KEY WORDS: Induced Abortion; Unsafe Abortion; Epidemiology; Log-binomial 

Regression; Reproductive Health
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Gerais 

 

O aborto é um tema que se mantém em pauta nas pesquisas brasileiras nos últimos 

vinte anos. Há uma abundância de fontes, o que constitui um forte indício da importância 

do tema para a saúde pública no País. Grande parte das publicações é de ensaios, artigos de 

opinião e peças argumentativas: para cada estudo baseado em evidências de pesquisas 

empíricas, há cinco sem evidências. Os estudos com evidências são quase todos relativos 

ao campo da Saúde Pública. 

Os resultados confiáveis das principais pesquisas sobre aborto no Brasil 

comprovam a tese de que a ilegalidade traz consequências negativas para a saúde das 

mulheres, pouco coíbe a prática e perpetua a desigualdade social. O risco imposto pela 

ilegalidade do aborto é majoritariamente vivido pelas mulheres pobres e pelas que não tem 

acesso aos recursos médicos para o aborto seguro. (DINIZ, 2007).  

Como destaca acertadamente o Grupo de Trabalho sobre Direitos Sexuais e 

Reprodutivos (2003), as mulheres que recorrem ao aborto pertencem a todos os níveis 

socioeconômicos e vivem em todos os tipos de lugares: “[...]abortam mulheres campesinas 

e mulheres que vivem nas cidades, mulheres de baixa renda e mulheres de classe média e 

alta, as alfabetizadas e não-alfabetizadas, donas de casa e estudantes, mulheres jovens e 

mulheres mais velhas”. Não obstante, a maioria das investigações mostra as situações do 

contexto urbano e, sobretudo, as dos extratos sociais mais baixos. 

De acordo com a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO, 

1976) e a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1998) é considerado aborto o 

“[...]término da gestação antes da 22ª semana, pesando menos de 500 gramas. E 

abortamento, a expulsão deste produto conceptual antes de sua viabilidade.” 

(VALONGUEIRO, 2000). 

A palavra aborto significa privação do nascimento sendo ab sinônimo de privação 

e ortus nascimento (LEITE, 2002). Nos dois primeiros meses de gestação o aborto é 

chamado de ovular, do terceiro ao quarto mês é denominado embrionário, e nos meses 

seguintes denomina-se fetal.  

O aborto pode ser considerado terapêutico quando é realizado com intuito de salvar 

a vida da mãe ou eugênico, quando é realizado após a constatação de que o feto possui uma 

isis:req?db=direct_es&Z0=2694X
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doença grave, que impossibilita a sobrevivência materna após o parto. (VERARDO E 

SOUZA, 2005).  Outra modalidade a ser considerada refere-se ao aborto espontâneo, que 

ocorre em conseqüência de anormalidades orgânicas da mulher ou devido à malformação 

congênita do próprio ovo.  

São considerados abortos inseguros, aqueles procedimentos realizados por pessoas 

sem as habilidades necessárias e/ou em ambiente sem as mínimas condições exigidas pelos 

padrões médicos. (VALONGUEIRO, 2000). O aborto pode ser vivenciado em varias 

situações: onde há restrições completas à sua prática; onde sua prática é restrita a situações 

especificas, com limitações concretas no acesso das mulheres aos serviços públicos e, 

finalmente, onde sua prática é permitida por lei. Porém, as mulheres não têm acesso aos 

serviços de saúde especializados e acabam por recorrer a técnicas inadequadas em termos 

de higiene, sendo auxiliadas por pessoas não qualificadas. 

 

1.2  Classificação do aborto 

 

A OMS (1998) classifica os abortos em três tipos: Precoce ou tardio; espontâneo ou 

natural e provocado ou induzido e evitável ou inevitável.   

 

1.2.1 Quanto à idade gestacional: precoce ou tardio. 

 

Considera-se o aborto precoce até à décima segunda semana de gestação e, tardio, 

da décima terceira semana até à vigésima semana. 

 

1.2.2  Quanto ao tipo: espontâneo ou natural e provocado ou induzido. 

 

O aborto espontâneo ocorre em cerca de 10% a 15% de todas as gestações. Nas 

primeiras semanas de gestação denomina-se aborto sub-clínico e corresponde de 16% a 

20% dos casos de abortamentos espontâneos. (SALOMÃO, 1994). 

O aborto provocado pode ser realizado pela gestante, podendo ser produzido pela 

mesma ou por outra pessoa. 

O aborto também pode ser de forma habitual ou de repetição que ocorre quando a 

paciente tem dois ou mais abortamentos sequenciais cujas causas acabam ou não sendo 

definidas. 
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Quanto ao grau de eliminação: completo e incompleto. 

Refere-se especificamente ao grau de eliminação dos anexos da gravidez e pode ser 

completo ou incompleto. 

Completo: todo o produto é eliminado da cavidade uterina, ficando esta 

completamente vazia. 

Incompleto: a placenta permanece retida na cavidade uterina, parcial ou totalmente, 

provocando hemorragia persistente, podendo ocorrer também à infecção do útero e dos 

restos ovulares. Nesses casos é necessária à curetagem do conteúdo uterino restante. 

 

1.2.3 Quanto à situação clinica: evitável ou inevitável. 

 

Evitável: quando não há perda gestacional. Nessas condições, a paciente apresenta 

cólicas, sangramento discreto e o colo uterino permanece fechado. 

Inevitável: a paciente apresenta cólicas e sangramento moderado ou intenso e o 

colo uterino dilatado, permitindo a eliminação parcial ou total do produto da concepção. 

(ANDALAFT, 2003). 

 

1.3 Principais consequências da legislação restritiva  

 

A análise da legislação sobre o aborto é importante em qualquer estudo que se faça 

sobre o tema. E sua situação de ilegalidade dá origem a múltiplos e intensos debates além 

de controvérsias nacionais e internacionais entre diversos fatores sociais, como os grupos 

religiosos e não religiosos, os médicos, os juristas, os políticos e diversos representantes da 

sociedade civil.  

A situação legal do aborto, junto com a política pública de saúde, determina os 

tipos de oferta de serviços de aborto disponíveis, assim como os efeitos que ambas tem 

sobre a saúde das mulheres. (LLOVET y RAMOS, 2001). Entre as questões mais 

polêmicas se encontram sua valorização como problema de saúde pública e uma das 

principais causas de morbimortalidade materna. Também como geradora de discriminação 

e injustiça social contra as mulheres, como violação de direitos humanos fundamentais das 

mesmas, como um direito delas, antes de possíveis direitos de um não nascido. Ainda 

como problema de caráter público e, por sua vez, como um problema privado e íntimo, 

assim como uma questão ética ou moral e de religião. Por isso, como tem sido amplamente 
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reconhecido, as legislações que limitam o aborto induzido produzem uma série de 

conseqüências que não afetam somente as mulheres que decidem terminar com uma 

gravidez não desejada, sendo que também traz resultados devastadores no nível social, 

econômico e cultural, nos países onde se restringe seu acesso.  

O aborto envolve aspectos de cunho moral e religioso, sendo objeto de forte sanção 

social. Essa condição implica dificuldades no seu relato pelas mulheres, particularmente 

em contextos de ilegalidade, como no Brasil. A investigação do aborto nessa situação 

requer cuidados metodológicos específicos, com implicações éticas no manejo do tema. 

(MENEZES, 2009). 

Põe em perigo a vida da mulher, aspecto que se relaciona com uma alta taxa de 

aborto inseguro e, por conseguinte, com uma maior morbimortalidade da mulher devido às 

condições de risco em que estes abortos são praticados. (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2004). 

Geram uma prática discriminatória e de injustiça social conta as mulheres: 

Sobretudo daquelas que pertencem às classes mais desprotegidas, que recorrem ao aborto 

clandestino, não tendo o direito ao acesso a procedimentos seguros, diferentemente 

daquelas que tem os meios suficientes para pagar um aborto seguro ou viajar para os países 

onde é legal. (CENTRO DE DERECHOS REPRODUCTIVOS, 1998; CASAS-

BECERRA, 1996).  

Propiciam o surgimento de um “mercado clandestino” de serviços de aborto, 

favorecendo a proliferação de serviços clandestinos de alto risco. (KULCZYCKI, 2003; 

CENTER FOR REPRODUCTIVE LAW AND POLICY, 2000).  

Contribuição a um maior empobrecimento ao afetar a economia das mulheres e 

suas famílias, dado os altos custos de se recorrer a um aborto clandestino, assim como os 

gastos realizados para atender as complicações que podem ocorrer pela realização do 

aborto inseguro. (PINE, 1993; GUZMÁN, 1998). 

 Aumento das condições de vulnerabilidade social já existente. O encarceramento 

das mulheres que recorrem ao aborto traz terríveis consequências, tanto para as mulheres 

processadas por aborto como para sua família. A detenção da mãe afeta especialmente seus 

filhos. (CASAS BECERRA, 1996). Por outro lado, ter feito um aborto, usualmente, traz 

consigo um estigma e rechaço social.  

Violação dos direitos humanos das mulheres. A penalização do aborto não somente 

atenta contra os direitos reprodutivos da mulher, como também contra seus direitos à 
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saúde, à liberdade, à segurança e, potencialmente, a seu direito à vida. Do mesmo modo, 

naqueles contextos de extrema restrição, quando se exige que os profissionais de saúde 

rompam o segredo profissional para denunciar a mulher que recebe atenção por 

complicações de aborto, se viola o direito da mulher e de seus filhos nascidos de gestações 

não desejadas.   

Dificulta a relação de informação sobre a prática do aborto, o que ocasiona uma 

subestimação da magnitude e da incidência do aborto induzido. (GUILLAUME, 2004; 

BLAYO, 1998). Também interferem na precisão e veracidade da informação sobre 

diversos aspectos relacionados com esta prática, tais como as razões e método usado para 

interromper a gravidez e as consequências de tal prática, entre muitos outros.  

 

1.4 Aborto 

 

O aborto é uma prática muito antiga na história da humanidade. Pouco conhecido 

nas primeiras civilizações, quase não era utilizado, mas não se contestava sua prática. 

(PAPALEO, 2000). 

O aborto provocado nem sempre foi considerado crime. Na Grécia Antiga, era uma 

prática comum – desde que o feto ainda não tivesse adquirido alma - com intuito de 

controlar o crescimento demográfico ou populacional em função dos meios de 

subsistência. Tempos depois, a Igreja Católica passou a condenar irrestritamente e 

radicalmente tal prática, aplicando o Direito Canônico à pena capital, tanto à mulher como 

ao participe. (LEITE, 2002). 

A União Soviética legalizou o aborto em 1920. Na ocasião reconheceu o direito da 

mulher russa de interromper uma gravidez considerada não desejada quando decorrente de 

problemas de saúde da mulher. Já na década de 1930, os países escandinavos começaram a 

liberar o direito ao aborto, inicialmente com a Islândia em 1935 e, logo em seguida, a 

Suécia, em 1938, a Dinamarca em 1939 e, finalmente, a Finlândia e a Noruega em 1950 e 

1960. (FUSCO, 2006).   

Na década de 60, esse processo estendeu-se através da Europa, dando lugar à 

legalização do aborto em quase todos os países da atual União Européia, Europa Central e 

Europa Oriental, em 1985. Já a Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria e Romênia 

legalizaram o aborto em 1986. 
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Na década de 70, a Europa Ocidental conquistou o direito ao aborto legal e seguro, 

porém devido a algumas tendências regressivas na região, alguns países reviram o assunto, 

como Espanha, Alemanha e Grécia em 1986 e Bélgica, em 1990. Recentemente, na 

Inglaterra, onde a prática é legalizada desde a década de 60, moveu-se uma ação judicial 

contra a norma que regula o aborto nos casos de anomalia fetal. Em 2007, Portugal 

aprovou a legalização do aborto desde que ocorra até à décima semana. 

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

são muito restritivas, permitindo a interrupção da gravidez somente em casos de violação, 

malformações fetais ou para proteger a saúde da mulher. Já na Suíça a prática do aborto foi 

legalizada em 2001.   

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

aborto foi legalizado com o nome de “Lei da Proteção Eugênica”, com o objetivo de 

controlar a superpopulação e a aceleração da taxa de crescimento populacional. Na China 

em 1975, a legalização do aborto foi aprovada sem restrições e, desde então, a prática do 

aborto tornou-se muito popular. Devido à insistência do governo chinês para que as 

famílias tenham apenas um filho, o que gerou uma severa política de controle da 

fecundidade, além das sanções econômicas e sociais ditadas para esse fim, o planejamento 

familiar já não é um assunto pessoal e, sim, controlado pelo Estado. 

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

mulher sendo que, a partir de 1973, a interrupção voluntária da gravidez deixou de ser 

ilegal. 

Na América Latina e no Caribe, as leis continuam muito restritivas em relação ao 

aborto. Entre os fatores que explicam este caráter está, sem dúvida, a influência da Igreja 

Católica sobre as leis e as políticas públicas, ao defender a inclusão do princípio do direito 

à vida desde o momento da concepção.  

Isto se reflete nas legislações de vários países, como: Argentina, Bolívia, Colômbia, 

Chile, Peru, Equador, Honduras, Guatemala, Costa Rica e Nicarágua, que incluem esse 

conceito em suas constituições e em outras legislações, como é o caso do Código de 

Defesa da Criança e do Adolescente. 

Atualmente, o aborto é inteiramente legal somente em Porto Rico, na Guiana e em 

Cuba, que é o único país hispânico em que o aborto é legal sem restrições desde 1959. 

(STRICKLER, 2001). 
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Na maioria dos outros países, incluindo Brasil e Argentina, o procedimento é 

permitido quando a gravidez resulta de violência sexual ou representa risco de vida para a 

mulher; alguns têm em suas legislações apenas um desses dois permissivos. É o caso da 

Venezuela e Paraguai, onde a prática é permitida somente para salvar a vida da gestante. 

Poucos contemplam, em suas leis, exceções que tornam legal o aborto, como os casos de 

má formação fetal. Quando o fazem, libera-se o procedimento somente se há risco de vida 

para a mulher. (FUSCO, 2006). Finalmente, na Colômbia, a Suprema Corte deve acabar 

uma ação de argumentação constitucional em relação às restrições da lei penal vigente que 

desautoriza a interrupção da gravidez em todos os casos. A ação é acompanhada de uma 

proposta de reforma legal para ampliar os permissivos, incluindo os casos de estupro e 

risco à saúde. 

No México, cada estado tem seu próprio Código Penal. Desde 1990, tem havido 

mobilizações políticas em níveis estaduais, tanto para assegurar acesso aos procedimentos 

nos casos em que o aborto é legal - geralmente estupro -, quanto para conseguir reformar 

leis mais amplas. Em 2003, na Cidade do México, foi aprovada uma nova lei que amplia o 

acesso ao aborto por razões de saúde. 

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

casos previstos no Código Penal. Isto resultou no projeto de “Lei e Saúde Sexual e 

Reprodutiva”, que foi aprovado pelo Parlamento em 2004. No entanto, por pressão da 

Igreja Católica, o projeto não foi sancionado pelo Presidente da República. (FUSCO, 

2006). 

Em 2002, no Uruguai, um projeto de lei, a “Lei de Defesa da Saúde Reprodutiva” 

que inclui a descriminalização do aborto, foi aprovado pela Câmera dos Deputados. Em 

2004 a proposta já contava com 63% de apoio por parte da população. Mas não foi 

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

considera o aborto crime, com certas exceções e atenuantes. Apesar da derrota, o 

Ministério da Saúde adotou em outubro do mesmo ano uma norma técnica para “redução 

de danos do aborto clandestino”. Este protocolo recomenda aos médicos do serviço público 

que ofereçam às mulheres que desejam recorrer a um aborto clandestino informações e 

medidas profiláticas necessárias para evitar riscos à saúde. 

 Dados do Center for Reproductive Law and Policy de 2005 atestam que os 40,5% 

da população mundial vivem em 54 países que permitem o abortamento sem restrições; os 

20,7%, da população mundial vivem em 14 países que permitem o aborto com base em 
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razões sociais e econômicas; os 12,8% vivem em 55 países que permitem o abortamento 

quando necessário para a saúde da gestante, e os 26% da população vivem em 72 países 

que proíbem o abortamento ou o permitem apenas em casos de risco a vida da gestante. 

(FUSCO, 2006). 

Não se pode negar que o aborto provocado é um assunto polêmico e controverso 

principalmente em países onde sua prática é considerada como um crime. Dentre eles, 

destaca-se: Afeganistão, Angola, Brasil, Camboja, Chile, Colômbia, Costa Rica, Costa do 

Marfim, México, Nigéria, Venezuela, Indonésia, Irã, Irlanda, Moçambique, Nicarágua, 

Guatemala, Haiti, Síria, Filipinas, etc. 

 

1.5 Incidência de aborto provocado 

 

Segundo Silva (1992), existe um grande interesse no conhecimento da incidência e 

as características do aborto provocado, tanto para a saúde publica, quanto para a 

demografia; porém, sua abordagem é difícil por ser considerado uma prática criminosa no 

Brasil, - conforme os artigos 124 a 128 do Código Penal Brasileiro. 

A penalidade para as mulheres que se submetem a um aborto de forma ilegal varia 

de 1 a 10 anos de prisão, com pena duplicada para aqueles que o praticam ou auxiliaram. 

Segundo Adesse (2008), em sua pesquisa sobre a magnitude do aborto no Brasil, 

afirma que a tipificação do aborto como um delito em si não desestimula as mulheres a se 

submeterem ao mesmo, pelo contrário, as incentiva à prática de risco. Esta mesma pesquisa 

mostra que existem diferenças sócio-econômicas, culturais e regionais diante da mesma 

ilegalidade do aborto. Mulheres com melhores condições financeiras, geralmente nos 

grandes centros urbanos, têm acesso aos métodos e clínicas de aborto ilegais com melhores 

condições de higiene e cuidado. Já no caso das mulheres mais carentes, considerada a 

grande maioria da população feminina brasileira, recorrem aos métodos mais perigosos, 

com pouca precaução, resultando num alto índice de agravos à saúde. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

O aborto provocado é um assunto polêmico e proibido por lei no Brasil, sendo 

amplamente realizado de forma ilegal, para as mulheres que possuem melhores condições 

financeiras de uma forma mais segura e acompanhada de profissionais, e para as 

desfavorecidas de forma ariscada, expondo suas vidas a complicações derivadas de 

condições inadequadas da prática.  

Ocorre também grande interferência religiosa, que possui duas principais posições 

contrárias ao aborto. A primeira considera que o sexo que não seja para o fim de 

procriação é perversão. Como defende que o objeto da relação sexual é a procriação, 

condena o aborto por classificá-lo “[...] um pecado que interfere nesse propósito, sem 

nenhuma consideração com o embrião ou feto”. (DOSSIÊ ABORTO- MORTES 

PREVINÍVEIS E EVITÁVEIS, 2005, p.34). 

A segunda corrente religiosa contrária ao aborto é a ontológica e confere ao 

embrião status de pessoa, “[...] essa posição da igreja católica baseia-se na aceitação de que 

o zigoto, embrião ou feto é considerado um ser humano completo desde o momento da 

fecundação, e que não há absolutamente nenhuma justificativa moral para matar uma vida 

inocente”. (DOSSIÊ ABORTO- MORTES PREVINÍVEIS E EVITÁVEIS, 2005, p.34). 

Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 

(PNDS, 2006), verificou-se queda significativa, entre 1996 e 2006, na proporção de 

indesejabilidade tanto do último filho nascido nos cinco anos anteriores à pesquisa, de 

23,1% para 18,2%, como da gravidez em curso no momento da entrevista, de 28,2% para 

19,0%. As mulheres mais pobres, menos escolarizadas, negras, não-casadas ou não-unidas, 

mais velhas e com parturições mais elevadas, apresentaram maior prevalência de 

nascimentos não desejados. Quanto à gravidez em curso, a indesejabilidade é maior para as 

mulheres mais velhas, cresce com o aumento da parturição e com o aumento da defasagem 

entre o número de filhos tidos e o ideal. 

Os resultados sugerem uma redução das falhas no controle do processo reprodutivo, 

seja pelo maior e melhor uso de métodos contraceptivos, seja pelo recurso à interrupção 

voluntária de gravidezes. Todavia, esta redução foi menos acentuada entre as mulheres 

socioeconomicamente mais vulneráveis. 
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Levando-se em consideração que existem outros levantamentos de campo que 

possuem grupo comum de variáveis, observou-se que faltava nesse panorama a análise de 

uma população de baixa renda, para completar o que já vem sendo apresentado com as 

demais pesquisas, como a comparação da influencia do papel da residência (por meio de 

gradiente de renda) e o tipo de abordagem (direta e indireta). 

A renda familiar pode ter uma relação com o aborto provocado, análoga à descrita 

para o comportamento da fecundidade, qual seja, mulheres que vivem em melhores  

circunstâncias sócio-econômicas (área com renda e nível de instruções maiores), controlam 

melhor sua fecundidade e diante de uma gravidez indesejada, o risco de provocar um 

aborto é maior.  

Assim sendo, esperamos encontrar que o aborto é mais frequente nas mulheres mais 

pobres, menos escolarizadas, não casadas ou não-unidas e mais velhas. Por conta das 

mulheres terem restrições em declarar a prática de aborto, quando questionadas 

diretamente sobre o assunto, a negação pode ocorrer pela inibição, devido a tratar-se de 

uma ilegalidade. Sabe-se da carência sobre o tema, devido às dificuldades já comentadas 

sobre a coleta dos dados a respeito do aborto provocado. Existe a necessidade de mais 

estudos que venham a acrescentar e complementar as informações a respeito do aborto 

provocado. Para o esclarecimento das possíveis causas que podem levar às mulheres à 

prática de aborto. 
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3. FAVELA MÉXICO 70 

 

3.1 O campo – Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) 

 

A Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) foi criada em 1996 e é 

formada por nove municípios (Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Monguagá, 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. 

Cerca de 70% do território da RMBS é considerado área de proteção ambiental. 

Cubatão está em uma área de mangue e serra que, devido à falta de espaço, acabou sendo 

invadida pela população. A região possui áreas sujeitas à erosão, inundações e 

deslizamentos de terra, sobretudo nas encostas da Serra do Mar, além do pólo industrial de 

Cubatão, cujas emissões de poluentes aéreos foram contidas e disciplinadas, mas que ainda 

é apontado como um dos poluidores da Bacia do Rio Cubatão e do Estuário de Santos e 

São Vicente. 

O espaço urbano mais densamente ocupado da Região Metropolitana da Baixada 

Santista é formado por cinco municípios: Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia 

Grande, todos eles com mais de 100 mil habitantes e que apresentam as maiores 

densidades demográficas da região. 

Essa mancha urbana se constitui a partir da expansão de Santos em direção a São 

Vicente e guarda características de continuidade e homogeneidade, com os mesmos 

padrões urbanísticos. As estimativas populacionais no IBGE de 2006 mostram que esse 

conjunto de municípios abriga 85,2% dos habitantes da Baixada Santista. (ESCUDER, 

2008).   
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 Figura 1: Mapa da Baixada Santista  

  

     Fonte: DER - Mapa Rodoviário do Estado de São Paulo (2003). 

 

3.2 Condições de vida e saúde na favela México 70 

 

Processos de urbanização não inclusivos, desatentos, às demandas populares e aos 

intensos movimentos migratórios locais tem gerado espaços impróprios para a habitação. 

Ao mesmo tempo, os segmentos mais empobrecidos da cidade, através de construções 

ilegais erguidas em meio ao lixo e violência, ocupam esses espaços. O improviso 

característico dessas habitações populares, a ausência de qualquer planejamento para a 

ocupação do espaço, muitas vezes, desagradável e de mau aspecto, tem caracterizado o 

crescente fenômeno das favelas. 

 Segundo uma perspectiva conservadora, a favela foi historicamente compreendida 

como problema, algo que deveria ser erradicado ou controlado. (VALLADARES, 2000). O 

termo favela, originalmente utilizado para nomear a habitação popular construída nas 

encostas da cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX, acumulou, durante anos, 

conotações negativas; ficou também registrado oficialmente como a área de habitações 

irregularmente construídas, sem arruamentos, sem plano urbano, sem esgotos, sem água, 

sem luz. Dessa precariedade urbana, resultado da pobreza de seus habitantes e do descaso 

do poder público surgiu a imagem que fez da favela o lugar da carência, da falta, do vazio 
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a ser preenchido pelos sentimentos humanitários, do perigo a ser erradicado pelas 

estratégias políticas. (ZALUAR, 2004). 

Nos dias atuais existem novas discussões envolvendo a favela; talvez a mais 

importante seja a que reivindica sua inclusão no debate sobre o direito à cidade. Pensar na 

favela dissociada da cidade seria renunciar à dimensão de cidadania que lhe é própria.  É 

importante assinalar que a favela também representa uma solução corajosa, às vezes única, 

encontrada por pessoas sem qualquer perspectiva de se instalar no espaço urbano, ter uma 

habitação digna e morar na cidade. (BARBOSA, 2005). A favela assusta, intimida, porque 

é uma das expressões mais categóricas da desigualdade. É nesse espaço controverso que as 

populações pobres assinalam sua presença, o que remete a uma reflexão sobre o 

significado do espaço urbano e a qualidade de vida e saúde dos seus habitantes.  

De acordo com informações obtidas na Secretaria da Habitação/CDHU a favela 

denominada "México 70" está localizada no extremo sudoeste da Ilha de São Vicente, 

caracterizando-se como uma ocupação irregular de terrenos de marinha, em uma área de 

cerca de 30 hectares de terras baixas inundáveis, situadas entre as pontes dos Barreiros e do 

Mar Pequeno. Inserida em área carente de infra-estrutura, principalmente quanto ao 

saneamento básico e à drenagem, esta favela constitui-se em um dos maiores e mais 

precários assentamentos localizados na Baixada Santista apresentando situações de 

deterioração ambiental e de extrema pobreza para os seus mais de 6.000 habitantes. O 

historiador Fernando Martins Litchi, vereador de 1948 a 1951, em São Vicente, lembra que 

o povoamento de parte da área onde hoje é a México 70, teve início na década de 1960 

com invasões nas terras que pertenciam a Lúcio Martins Rodrigues. Litchi recorda ainda 

que durante a Copa do Mundo de Futebol, no México, em 1970, houve, aí, uma invasão em 

massa. 

Assim, as palafitas proliferaram sobre as áreas alagadas. E também a população deu 

início ao aterramento do mangue, ou seja, a invasão foi estendida às áreas da União. A 

partir daí, o lugar ficou conhecido como Favela México 70 numa referência à Copa quando 

o Brasil foi tricampeão mundial de futebol. Litchi afirma que, na época, muitos políticos 

eram coniventes com as invasões. „„As ocupações foram aumentando e lá se formou um 

grande colégio eleitoral‟‟; diz que „„Vereadores doavam materiais de construção‟‟. 

  De acordo com Marcos Braga, historiador do Museu Martin Afonso, em São 

Vicente, muitos moradores cresceram na favela México 70 e outros migraram do Nordeste 

e da Grande São Paulo, conforme o progresso da região. „„Nas décadas de 1930 e 1940 
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ocorre a construção da Via Anchieta. Entre os anos 1950 e 1960 acontece o boom do Pólo 

Industrial de Cubatão, além da verticalização do litoral santista‟‟, diz. „„Já nas décadas de 

1970 e 1980 foi a vez da construção da Rodovia dos Imigrantes‟‟. 

  Pesquisa realizada nos Municípios de Cubatão e São Vicente evidenciou uma série 

de questões significativas quanto às condições de acesso e situação de saúde da população 

residente nas favelas de Vila Esperança e México 70. Nestas favelas, grande parte dos 

entrevistados é migrante, muitos nordestinos, tendo em comum um histórico de perdas 

materiais e afetivas em suas vidas, realidade que os obrigou a buscar a solução de seus 

problemas na mudança para a favela. O perfil da população mostra que a maioria dos 

homens e mulheres adultos entrevistados não tem emprego, biscateiros, trabalhadores sem 

renda fixa que sobrevive de atividades informais. Processos de perda multiplicam-se nos 

relatos da população, mostrando como são criadas as ocupações irregulares ou favelas. 

(CERQUEIRA, 2008). 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo central do presente estudo é o de estimar a prevalência de mulheres com 

aborto(s) provocado(s) em idade fértil – 15 a 49 anos, residentes na Favela México 70, 

segundo características sócio-demográficas. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Estabelecer um modelo estatístico que aponte os fatores que melhor expliquem a 

prevalência de mulheres com aborto.  

b) Estabelecer um modelo estatístico a fim de apontar os fatores que expliquem a 

prevalência de mulheres com aborto em mulheres com histórico de gestação. 
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5. HIPÓTESES 

 

Este trabalho tem por hipótese que as variáveis escolhidas para serem analisadas 

são justificadas, tanto por serem avaliadas frequentemente em estudos sobre o tema, quanto 

por suspeitar-se que as mesmas afetam a ocorrência de abortos provocados.  

Esperamos encontrar como resposta para a construção do perfil das mulheres que 

mais abortam que sejam: jovens, solteiras, com filhos, baixa escolaridade e com uma 

pequena diferença entre as que trabalhem e as que não trabalham fora. 
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6.  METODOLOGIA  

 

6.1 Delineamento do 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” 

 

Este estudo é baseado em uma sub-população do “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”, em finais de 2008, CEP 

0196/08. 

Para tal projeto, a amostra da Favela México 70, analisando-se de forma 

sistemática, sendo um domicílio sim e outro não – voltado para mulheres entre 15 e 59 

anos de idade. Foi dimensionado um tamanho amostral de 1067.  

 

6.2 Amostra 

 

Para cumprir com os objetivos propostos, a determinação do tamanho amostral 

necessário para um desenho casual simples, é obtida mediante a resolução da seguinte 

equação: 

 

 

 

Derivada da fórmula do intervalo de confiança numa proporção amostral estimada 

por amostragem probabilística, onde: 

 

 

 

 

 

n = Z α2 PQ/ d 
2
 

P é o valor da proporção de abortos estimada. Visto que não há dados oficiais 

sobre tal valor, adotou-se P=0,50, tendo em vista que, tal valor irá estimar o valor de n 

sob condições de extrema incerteza. 

Z α é o valor crítico na distribuição normal reduzida para um coeficiente de 

confiança de 95%, o que irá originar um valor crítico de 1,6. 

Q= 1-P 

D – erro amostral. Neste caso, igual a 0,05. 
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6.3 Procedimento de Amostragem 

 

Segundo a estimativa da CDHU, em 2007, havia 6000 pessoas residentes na sua 

região de atuação na Favela México 70. Admitindo-se que cada domicilio tenha em média 

3 pessoas por domicilio residencial  - também segundo a CDHU (2007), chegamos a 2.200 

domicílios no geral - incluindo comercio, igreja, etc. 

Nesta circunstância, optamos por entrevistar as pessoas de um domicilio sim e um 

não e, conseqüentemente, visitar cerca de 1100 domicílios. Nos domicílios,  no caso de 

haver mais de uma mulher na idade de interesse - 15 a 59 anos -, a que faria aniversário em 

data mais próxima foi selecionada para responder ao questionário. Quando necessário, 

fizemos até 3 visitas antes de considerar a entrevistada como perdida. 

Utilizou-se um procedimento de amostragem aleatória, originalmente empregado 

na avaliação da cobertura vacinal, de baixo custo e que produz estimativas tão fidedignas 

quanto ao do método equiprobabilístico. (CARDOSO, 1990). Na versão original, este 

plano consiste em sortear 30 quadras e, a partir de um início aleatório, realizar um mínimo 

de 7 entrevistas. Este procedimento não prevê perdas. 

 Como se esperava que a Favela México 70 sob domínio da CDHU, contasse com 

pouco mais de 2000 domicílios, a amostra foi constituída por todos os domicílios com 

números pares, sendo que os domicílios ímpares constituem a chamada amostra reserva. 

 

6.4 Coleta de Dados 

 

6.4.1 Entrevistas nas regiões 

 

As entrevistas foram realizadas na Favela México 70, nos finais de semana e à noite 

(após as 18h) durante a semana. Foram captadas as informações mediante a aplicação 

direta de um questionário produzido e pré-codificado (anexo 1).  
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6.4.2 Seleção e treinamento das entrevistadoras  

 

Todas as entrevistadoras eram mulheres universitárias, por terem maior facilidade 

para dialogar sobre o tema, 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.  

 

6.5 População da Favela México 70 

 

Informações obtidas na Secretaria da Habitação/CDHU a favela denominada 

"México 70" está localizada no extremo sudoeste da Ilha de São Vicente, caracterizando-se 

como uma ocupação irregular de terrenos de marinha, em uma área de cerca de 30 hectares 

de terras baixas inundáveis, situadas entre as pontes dos Barreiros e do Mar Pequeno. 

Inserida em área carente de infra-estrutura, principalmente quanto ao saneamento básico e 

à drenagem, esta favela constitui-se em um dos maiores e mais precários assentamentos 

localizados na Baixada Santista apresentando situações de deterioração ambiental e de 

extrema pobreza para os seus mais de 6.000 habitantes. Os dados desta pesquisa foram 

coletados somente na área de administração da CDHU, a Favela ainda possui uma outra 

área que não pode ser acessada pelos pesquisadores. 

 

6.6 Variáveis estudadas (Questionário em anexo) 

 

6.6.1  Variável dependente 

Aborto provocado - referido pela própria mulher – Não valor 0 e Sim valor 1.   
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6.6.2  Variáveis independentes 

 

Idade atual: em anos, no momento da entrevista. Posteriormente, para fins 

comparativos, foi agrupada em grupos quinquenais, constituídos a partir de idade de quinze 

anos, resultando na adoção de 7 grupos que são: “15 à 20; 20 à 25; 25 à 30; 30 à 35; 35 à 

40; 40 à 45; 45 à 50. 

Grau de escolaridade: Coletada em grau de escolaridade até o momento da 

entrevista. Posteriormente, agrupado em 3 categorias: “Analfabeta/Saber ler e Escrever/ 

Primário Incompleto e Completo”; “Ginásio/Fundamental Incompleto/Ginásio/ 

Fundamental Completo”; “Colegial/Médio Incompleto/Colegial/ Médio Completo/ 

Superior Incompleto/ Superior Completo”. 

Atividade remunerada: “Sim ou Não”;  

Renda mensal da família aproximada: agrupadas em duas variáveis “≤ a um salário 

mínimo R$484,97” e “> que um salário mínimo R$484,97”; 

Estado conjugal (ou status marital) – Definido como a condição em que a mulher se 

encontrava no momento da entrevista, divididas em solteira, casada, separada ou viúva. 

Nascidos vivos: Nenhum; um; de dois a cinco e seis ou mais. 

Uso de algum método contraceptivo no momento da entrevista: Pílula ou DIU; 

esterilização eletiva; não eficaz e não usa. 

Situações em que considera aceitável a prática de um aborto: Não aceita, aceita em 

alguma ocasião, aceita sempre. 

 

6.7 Análise estatística 

 

Os dados foram resumidos, atrás de medidas descritivas adequadas ao tipo de 

variável: número e percentagem para as qualitativas, média e desvio padrão para as 

quantitativas. 

Primeiramente a avaliação das razões de prevalência de mulheres com aborto 

provocado foi realizada através de modelos lineares generalizados, usando-se a 

distribuição de Poisson com função de ligação logarítmica e variância robusta para 

aproximar a binomial (BARROS e HIRAKATA, 2003) em função de cada característica 

separadamente como: idade, atividade remunerada, renda, escolaridade, estado civil, uso 

de contraceptivo, nascidos vivos, aceitação frente ao aborto. A fim de identificar quais 
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características foram mais associadas com o aborto provocado, realizou-se análise múltipla 

de regressão da razão de prevalência pelos fatores investigados, utilizando uma estratégia 

de seleção de variáveis do tipo backward e o agrupamento de níveis de fatores 

estatisticamente mais próximos. 

Em todas as análises foi adotado um nível de significância (α) de 5% ou seja, foram 

considerados como significantes os resultados que apresentaram p-valor igual ou inferior a 

5% (≤0,05).   

A força de associação entre cada uma das variáveis explicativas e a variável 

resposta foi avaliada pelo cálculo de razão de prevalência acompanhado do respectivo 

intervalo de confiança a 95% (IC 95%). 

Foram construídos dois modelos finais, o primeiro para o total de mulheres onde 

permaneceram as seguintes variáveis: renda ≤ 1SM (R$484,97), idade atual, aceitar sempre 

aborto, ter dois ou mais filhos nascidos vivos; e o segundo, para as mulheres que 

engravidaram contendo: ≤ a 1SM (R$484,97), nenhum filho nascido vivo, dois ou mais 

nascidos vivos, aceitar sempre a prática do aborto e idade atual. 

Na Tabela 1: apresentam-se os dados demográficos das mulheres avaliadas, em 

uma análise bruta; na Tabela 2: apresenta-se a média calculada para o total de mulheres e 

para as que engravidaram; na Tabela 3: mostra-se a distribuição de mulheres sem aborto e 

com aborto provocado, para o total de mulheres segundo suas características – Favela 

México, análise bruta; na Tabela 4: mostra-se o primeiro modelo final de regressão log-

binomial para aborto provocado (AP), em relação a sem aborto para o total de mulheres; na 

Tabela 5: apresenta-se a prevalência de mulheres que engravidaram segundo 

características; na Tabela 6: apresenta-se a distribuição das mulheres sem aborto e com 

aborto provocado, para o total de mulheres que engravidaram; e por fim, na Tabela 7:  

apresenta-se o segundo modelo final de regressão Log-binomial para aborto provocado 

(AP), em relação a sem aborto para mulheres que engravidaram. 

A análise de dados foi realizada com o auxílio do software SPSS – versão 17.0 

(SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos). 
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7. RESULTADOS  

 

Foi dimensionado um tamanho amostral de 1067; foram efetivadas 979 entrevistas 

na Favela México 70, com 8,2% de perdas por recusas, casas vazias ou habitação utilizada 

como comércio, sendo excluídas as mulheres com 50 anos ou mais com n=88, justificando 

esta escolha por priorizar as mulheres em idade reprodutiva. 

Das 860 mulheres entrevistadas verificou-se uma idade: (média=32,39) anos; 

(DP=8,65); (mínimo=15,17); (máximo=49,99), das quais n=735 (85,46%) declararam ter 

tido alguma gravidez no transcorrer de suas vidas reprodutivas. Como era de se esperar, 

pelo reduzido número de mulheres sem gestação, apresenta-se uma distribuição de idade 

próxima à do total de mulheres, com média de 32,89 anos e DP de 8,30. Optou-se por 

trabalhar com estes dois grupos para mostrar as características gerais desta população e das 

características de mulheres com gestação, que são as que efetivamente estão expostas à 

prática do aborto. 

O perfil demográfico apresentado na Tabela 1 mostra que o total de mulheres 

assemelha-se muito ao das mulheres que engravidaram. No que diz respeito à idade, a faixa 

etária mais frequente foi a mesma para os dois grupos, no que se refere a 25 a 30 anos de 

idade, sendo 21,70% (n=187) para o total, e 22,40% (n=165) para as mulheres que 

engravidaram. Em relação à variável atividade remunerada a semelhança, volta a se 

apresentar, onde os dois grupos obtiveram a resposta não trabalha, por outras razões como 

sendo a mais frequente, com 30,80% (n=265) para o total de mulheres, e 30,90% (n=227) 

para o total de mulheres que engravidaram. Quando perguntadas sobre a sua renda, as 

respostas foram R$484,98 a R$726,26 para o total de mulheres com 29,10% (n=250) e 

R$276,71 a R$484,97 com 28,40% (n=209) para o total de mulheres que engravidaram. 

Quanto à escolaridade, para o total de mulheres, o resultado mais frequente foi 

colegial/médio incompleto ou completo/superior completo ou incompleto com 44,30% 

(n=381), e para o total das mulheres que engravidaram, a escolaridade mais respondida foi 

fundamental completo ou incompleto com 41,10% (n=302); o estado civil mais declarado 

foi o mesmo para os dois totais: casada ou morava junto com 69,70% (n=599) e para o 

total das que engravidaram 75,60% (n=555); quando perguntadas sobre o uso de método 

contraceptivo, os dois grupos mostrando mais uma vez sua enorme semelhança, 

responderam a mesma coisa: uso de pílula ou DIU, com 34,00% (n=292) para o total de 

mulheres e 34,70% (n=255) para as que engravidaram. Quando questionadas sobre a 
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aceitação da prática de aborto, novamente os dois grupos também foram semelhantes: 

aceita em alguma situação, sendo 60,70% (n=522) para o total de mulheres e 61,90% 

(n=455) para as que engravidaram. No que diz respeito ao número de nascidos vivos, os 

dois grupos responderam com maior frequência ter entre 2 e 5 filhos, sendo 50,20% 

(n=432) para o total de mulheres e 58,80% (n=432) para as que engravidaram. 

Carneiro (2008), em sua tese de mestrado, observa que as mulheres mais 

favorecidas economicamente provocam um aborto quando os métodos contraceptivos 

falham, praticando-o de forma segura, ficando por sua vez menos expostas ao risco de 

morte.  

Sugerindo-se ocorrer de forma diferente para as mulheres menos favorecidas 

financeiramente o Dossiê da Rede Feminista de Saúde (2005), confirma este perfil quando 

analisou séries históricas, desde 1979, disponibilizadas pelo DATASUS/MS, entre os 89 

casos de óbitos de mulheres por aborto analisados a partir das fontes específicas, 

identificou-se que 62,9% eram solteiras ou separadas, 60% trabalhavam como domésticas 

ou eram donas de casa, 73% tinham escolaridade inferior a 8 anos de estudo e 55% tinham 

menos de 29 anos de idade. Entretanto, a questão sobre proporção de aborto intencional 

continua pendente. Esse estudo e muitos outros citados nesta tese mostram a clara 

dificuldade em notificar os casos de aborto provocado, muitas vezes este fato devendo-se à 

criminalização do mesmo. Destaque-se que as mulheres menos favorecidas 

economicamente possuem dificuldade de acesso a métodos contraceptivos, sendo que este 

fato sinaliza a grande necessidade de maior esclarecimento para as mesmas, fincando estas 

mais expostas a uma gestação indesejada, levando a término muitas vezes com a prática de 

um aborto provocado clandestinamente e, o mais preocupante, de forma insegura (com 

falta de higiene e de profissionais qualificados), expondo-as ao risco de morte por 

problemas decorrentes do aborto provocado. 

 

Tabela 1. Dados demográficos das mulheres avaliadas, Favela México 70, 2008. 

Características 

Total de 

mulheres 
% 

Total de 

mulheres que 

engravidaram 

% 

(N=860) 100,00 (N=735) 100,00 

IDADE     

15 |-- 20 71 8,3 38 5,2 

20 |-- 25 117 13,3 102 13,9 

25 |-- 30 187 21,7 165 22,4 

30 |-- 35 152 17,7 139 18,9 

35 |-- 40 138 16,0 118 16,1 

40 |-- 45 112 13,0 101 13,7 
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45 |-- 50 83 9,7 72 9,8 

ATIVIDADE 

REMUNERADA     

Sim, com CLT / carteira 

de trabalho 179 20,8 150 20,4 

Autônoma: atividade 

pessoal, habitual, sem 

hierarquia 23 2,7 21 2,9 

Estagiária, estudante 6 0,7 2 0,3 

Trabalho temporário: com 

contrato máximo de três 

meses 19 2,2 12 1,6 

Trabalho avulso/eventual: 

prestação de serviço 

ocasional, sem relação de 

continuidade 207 24,1 189 25,7 

Proprietária 10 1,2 9 1,2 

Não trabalho, mas estou 

procurando emprego 151 17,6 125 17,0 

Não trabalho, por outras 

razões 265 30,8 227 30,9 

RENDA     

Recusa / Não sabe 8 0,9 7 1,0 

Até R$ 276,70 103 12,0 90 12,2 

De R$ 276,71 a R$ 

484,97 234 27,2 209 28,4 

De R$ 484,98 a R$ 

726,26 250 29,1 208 28,3 

De R$ 726,27 a R$ 

1.194,53 175 20,3 148 20,1 

De R$ 1.194,54 a R$ 

2.012,67 73 8,5 60 8,2 

De R$ 2.012,68 a R$ 

3.479,36 14 1,6 11 1,5 

De R$ 3.479,37 a R$ 

6.563,73 3 0,3 2 0,3 

ESCOLARIDADE     

Analfabeta/Sabe ler e 

escrever / Primário 

incompleto / Primário 

completo 155 18,0 149 20,3 

Ginásio/ Fundamental 

incompleto / Ginásio/ 

Fundamental completo 324 37,7 302 41,1 

Colegial/ Médio 

incompleto / Colegial/ 

Médio completo / 

Superior incompleto / 

Superior completo 381 44,3 284 38,7 

ESTADO CIVIL     

Solteira 182 21,2 101 13,7 

Casada ou mora junto 599 69,7 555 75,6 

Separada ou viúva 79 9,2 79 10,7 

CONTRACEPTIVO     

Pílula ou DIU 292 34,0 255 34,7 

Esterilização eletiva 104 12,1 104 14,1 

Método contraceptivo não 

eficaz 239 27,8 209 28,4 

Não usa 225 26,2 167 22,7 

ABORTO     
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PROVOCADO 

Não aceita 315 36,6 257 35,0 

Aceita alguma 522 60,7 455 61,9 

Aceita sempre 23 2,7 23 3,1 

NASCIDOS VIVOS     

Nenhum 158 18,4 33 4,5 

Um 221 25,7 221 30,1 

Dois a cinco 432 50,2 432 58,8 

Seis ou mais 49 5,7 49 6,7 

 

Das 860 mulheres, 735 tiveram histórico de gestação, obtendo-se 2.233 resultados, 

sendo destes: 83,12% (n=1856) nascidos vivos; 84% (n=150) nascidos mortos; 3,00% 

(n=67) de abortos provocados; 9,36% (n=67) abortos espontâneos e 2,69% (n=60) de 

gestações em curso. 

De acordo com a Tabela 2, para o total de mulheres entrevistadas o resultado das 

médias calculadas foi: média de gestações 2,57 com (DP=2,20); média de filhos nascidos 

vivos 2,16 com (DP=1,94) sendo o valor máximo declarado de 15 filhos NV; média de 

filhos nascidos mortos 0,05 com (DP=0,26); média de abortos espontâneos declarados 0,24 

com (DP=0,60); média de abortos provocados declarados 0,08 com (DP=0,34); média de 

gestações em curso 0,07 com (DP=0,25). 

Já dentre as mulheres que declararam alguma gravidez no decorrer de suas vidas 

reprodutivas, o resultado das médias calculadas foi: média de gestações 3,01 com 

(DP=2,08); média de filhos nascidos vivos 2,53 com (DP=1,87); média de filhos nascidos 

mortos 0,06 com (DP=0,28); média de abortos provocados declarados 0,09 com 

(DP=0,37); média de gestações em curso 0,08 com (DP=0,27). 

 

Tabela 2. Estatísticas descritivas calculadas para total de mulheres e para as que 

engravidaram – Favela México 70, 2008. 

 
 Total de mulheres 

(N=860) 

Total de mulheres engravidaram 

(N=735) 

 Média DP 

 

Mín – Máx Média DP Mín – Máx 

Idade (anos) 32,39 8,65 15,17 – 49,99 32,89 8,30 15,47 – 49,99 

Número de Gestações 2,57 2,20 
0 – 15 

3,01 2,08 
1 – 15 

Número de Nascidos 

Vivos 

2,16 1,94 
0 – 15 

2,53 1,87 
0 – 15 

Número de Nascidos 

Mortos 

0,05 0,26 
0 – 3 

0,06 0,28 
0 – 3 

Número de Abortos 

Espontâneos 

0,24 0,60 
0 – 6 

0,28 0,63 
0 – 6 

Número de Abortos 

Provocados 

0,08 0,34 
0 – 3 

0,09 0,37 
0 – 3 
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Número de gestações em 

curso 

6,98 25,49 
- 

8,16 27,40 
- 

 

A Tabela 3 mostra a distribuição de mulheres segundo o aborto provocado e suas 

características para o total de mulheres (n=860).  

A idade no momento da entrevista foi apresentada nesta tabela como contínua e em 

seguida por categorias de idade. A prevalência de mulheres com aborto provocado 

apresenta uma tendência crescente em função da idade, o que não se mostra surpreendente, 

já que as mesmas estão mais expostas, em termos de tempo, a essa prática. Ainda se 

mostrou estatisticamente significante na análise bruta possuir renda ≤ 1SM(R$ 484,97) 

com (RP=1,79, p=0,0335); quanto à escolaridade declarada, foi significante com 

p=0,0017, com destaque para a resposta “analfabeta, saber ler e escrever, ginásio completo 

e incompleto” com (RP=3,80, p=0,0004) seguida por “Ginásio/ Fundamental incompleto/ 

Ginásio/ Fundamental completo” com (RP=2,46, p=0,0121) sendo o “Colegial/ Médio 

Incompleto e completo/ Superior Completo e Incompleto” utilizado como valor de 

referência; utilização de método contraceptivo não eficaz com (RP=1,78, p=0,0901). 

Quanto ao número de nascidos vivos, destacamos que o valor máximo encontrado foi de 15 

filhos, desta forma, esse número elevado justifica o agrupamento feito já que não seria 

interessante fazer uma tabela descrevendo todos esses nascimentos, identificando-se as 

porcentagens aproximadas entre o NV, resultando nos agrupamentos mostrados nas tabelas 

a seguir; utilizou-se ter um filho NV como referência, destacando-se ter seis ou mais 

nascidos vivos com (RP=9,02 e p=0,0014); e para a variável aceitar aborto provocado p 

foi altamente significativo com (p<0,0001), limítrofe para a resposta  “aceita em alguma 

situação” com (RP=1,99 e p=0,0516) e altamente significante para “aceitar sempre a 

prática de aborto” com  (RP=10,96 e p<0,0001).  

As variáveis: atividade remunerada e estado civil não foram estatisticamente 

significantes quando analisou-se de forma individual. 
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Tabela 3. Distribuição de mulheres sem aborto e com aborto provocado, para o total 

de mulheres segundo suas características – Favela México 70, 2008 – análise bruta. 

 
Características 

Total de 

mulheres 

(N=860) 

100,0% 

Mulheres 

sem 

aborto 

provocado 

(N=809) 

94,1% 

Mulheres 

com 

aborto 

provocado 

(N=51) 

5,9% 

RP 

AP* 

IC 95% 

AP 

 

Χ
2
w P 

IDADE no momento 

da entrevista * 
      1,06 1,03 1,09 14,67 <0,0001 

IDADE no momento 

da entrevista  
      11,46 0,0429 

15 |-- 25 188 185 3 1     

 100,0 98,4 2,6      

15 |-- 20 
71 71 0 

     
100,0 100,0 00,0 

20 |-- 25 
117 114 3 

     
100,0 97,4 2,6 

25 |-- 30 
187 177 10 

3,35 0,94 11,98 3,46 0,0629 
100,0 94,7 5,3 

30 |-- 35 
152 143 9 

3,71 1,02 13,47 3,97 0,0462 
100,0 94,1 5,4 

35 |-- 40 
138 128 10 

4,54 1,27 16,19 5,44 0,0197 
100,0 92,8 7,2 

40 |-- 45 
112 99 13 

7,27 2,12 24,97 9,94 0,0016 
100,0 88,4 11,6 

45 |--50 
83 

100,0 

77 

92,8 

6 

100,0 
4,53 1,16 17,68 4,73 0,0297 

ATIVIDADE 

REMUNERADA 
   1,33 0,78 2,28 1,08 0,2980 

Sim 
432 410 22 

1     
100,0 94,9 5,1 

Não 
428 399 29 

1,33 0,78 2,28 1,08 0,2980 
100,0 93,2 6,8 

RENDA**       4,52 0,0335 

 ≤ 1SM R$ 484,97 
337 310 27 

1,79 1,05 3,08 
  

100,0 92,0 8,0 4,52 0,0335 

> R$ 484,97 
515 492 23 

1     
100,0 95,5 4,5 

ESCOLARIDADE       12,72 0,0017 

Analfabeta/Saber ler 

e escrever / Primário 

incompleto / Primário 

completo 

155 138 17 

3,80 1,82 7,92 12,66 0,0004 
100,0 89,0 11,0 

Ginásio/ Fundamental 

incompleto / Ginásio/ 

Fundamental 

completo 

324 301 23 

2,46 1,22 4,97 6,29 0,0121 
100,0 92,9 7,1 

Colegial/ Médio 

incompleto / 

Colegial/ Médio 

completo/ Superior 

incompleto / Superior 

completo 

    

    

381 370 11 1 

100,0 97,1 2,9  

ESTADO CIVIL       2,89 0,2356 

Solteira 
182 173 9 

0,87 0,43 1,78 0,14 0,7058 
100,0 95,1 4,9 

Unidas 599 565 34 1     
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100,0 94,3 5,7 

Separada ou viúva 
79 71 8 

1,78 0,86 3,72 2,39 0,1219 
100,0 89,9 10,1 

CONTRACEPTIVO       6,49 0,0901 

Pílula ou DIU 
292 281 11 

1     
100,0 96,2 3,8 

Esterilização eletiva 
104 93 11 

2,81 1,26 6,28 6,31 0,0012 
100,0 89,4 10,6 

Não eficaz 
239 223 16 

1,78 0,84 3,76 2,27 0,1321 
100,0 93,3 6,7 

Não usa 
225 212 13 

1,53 0,70 3,36 1,14 0,2849 
100,0 94,2 5,8 

NASCIDOS VIVOS       15,07 0,0018 

Nenhum 
158 153 5 

2,33 0,57 9,61 1,37 0,2416 
100,0 96,8 3,2 

Um 
221 218 3 

1     
100,0 98,6 1,4 

Dois a cinco 
432 395 37 

6,31 1,97 20,23 9,60 0,0019 
100,0 91,4 8,6 

Seis ou mais 
49 43 6 

9,02 2,34 34,83 10,18 0,0014 
100,0 87,8 12,2 

ACEITA ABORTO 

PROVOCADO 
      37,27 <0,0001 

Não aceita 
315 305 10 

1     
100,0 96,8 3,2 

Aceita alguma 
522 489 33 

1,99 1,00 3,98 3,79 0,0516 
100,0 93,7 6,3 

Aceita sempre 
23 

100,0 

15 

65,2 

8 

34,8 
10,96 4,79 25,07 32,13 <0,0001 

 1 - AP = ABORTO PROVOCADO; 2 - RP AP = RAZÃO DE PREVALÊNCIA DO ABORTO PROVOCADO; 3 - LI AP = LIMITE 
INFERIOR DO ABORTO PROVOCADO; 4 - LS AP = LIMITE SUPERIOR DO ABORTO PROVOCADO 

*Idade usada como contínua. 

**Valor de 1 Salário mínimo, Foram excluídas  8 mulheres na análise de renda, por terem se recusado / não saber. 

 

Na Tabela 4 é apresentado o modelo final de regressão log-binomial com as 

variáveis que, em conjunto, mais descrevem as mulheres que recorreram ao aborto. Estas 

foram: aceitar sempre a prática do aborto provocado com (RP=6,20, p≤0,0001), ter 2 ou 

mais nascidos vivos com (RP=2,92, p=2,92), receber renda menor ou igual a 1SM com 

(R$484,97) (RP=1,69, p=0,0461), e idade no momento da entrevista com (RP=1,04, 

p=0,0375). 

 

Tabela 4. Modelo final da análise de regressão log-binomial para aborto provocado 

(AP) em relação à sem aborto para o total de mulheres – Favela México 70, 2008. 

 
ABORTO 

PROVOCADO 

(Referência Sem 

Aborto)  

        

INTERVALO DE 

CONFIANÇA DE 

95%PARA RP 

 Característica Χ
2

w GL P RP  
Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Aceita sempre aborto 29,08 1 ≤0,0001 6,20 3,19 12,03 

Dois ou mais nascidos 

vivos 
8,04 1 0,0046 2,92 1,39 6,11 
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≤ R$ 1SM 484,97 3,98 1 0,0461 1,69 1,01 2,84 

Idade atual 4,33 1 0,0375 1,04 1,01 1,07 

 

As tabelas a seguir farão a análise sempre em relação ao total de mulheres que 

engravidaram, dessas 860 mulheres entrevistadas, 85,00% (n=735) declararam ter tido 

alguma gravidez no transcorrer de suas vidas reprodutivas. De acordo com a Tabela 5, 

evidenciou-se que em relação à faixa etária, cerca de metade (53,50%) das mulheres entre 

15 a 20 anos que responderam à pesquisa já haviam tido histórico de gravidez, enquanto 

que nas outras faixas variou entre (85,50%) e (91,40 %) com (p<0,0001), as mulheres que 

têm escolaridade baixa são as que mais engravidam (96,10%); quanto ao estado civil 

(55,50%) com (p<0,0001) das solteiras responderam já possuir gestação e esse grupo foi 

tomado como referência, e quanto ao uso de contraceptivo, foram criadas três categorias 

para essa tabela, sendo: Método eficaz (Pílula e DIU ou Esterilização eletiva) utilizado 

como referência com 90,50%, (p<0,0001); não eficaz (camisinha ou tabelinha) com 

(87,40%), (RP=0,96 p<0,0001) e não usa com 74,20%, (RP=0,82, p<0,0001),  não 

mostrando muita diferença entre a utilização dos métodos. Quando questionadas sobre a 

aceitação da prática do aborto provocado, classificaram-se as respostas entre aceita 

(RP=1,08, p=0,0205) e não aceita (utilizada como referência), sendo a segunda variável 

composta por duas outras que são: aceita em alguma situação (aceita alguma) e aceita em 

todas as situações (aceita sempre), onde mais uma vez não encontramos grandes diferenças 

entre as duas variáveis. 

Observou-se também, que na análise bruta ter ou não a atividade remunerada e 

renda inferior ou superior a 1SM, não fez diferença para o fato de engravidar. 

 

Tabela 5. Prevalência de mulheres que engravidaram segundo características – 

Favela México 70, 2008. 

 

Característica  
Total de 

mulheres 

Total de 

mulheres 

engravidaram 

% RP* IC 95% Χ
2

w p 

Total 
860 735 85,0 

    

IDADE no momento 

da entrevista * 
            24,07 0,0005 

15 |-- 20 71 38 53,5 1     

20 |-- 25 117 102 87,2 1,63 1,30 2,05 17,65 <0,0001 

25 |-- 30 187 165 88,2 1,65 1,32 2,06 19,31 <0,0001 

30 |-- 35 152 139 91,4 1,71 1,37 2,13 22,34 <0,0001 
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35 |-- 40 138 118 85,5 1,60 1,27 2,01 16,31 <0,0001 

40 |-- 45 112 101 90,2 1,68 1,35 2,11 20,61 <0,0001 

45 |--50 83 72 86,7 1,62 1,28 2,05 16,57 <0,0001 

ATIVIDADE 

REMUNERADA 
   1,03 0,98 1,09 1,44 0,2298 

Sim 428 372 86,9 1,03 0,98 1,09 1,44 0,2298 

Não 432 367 84,9 1     

RENDA**    1,07 1,01 1,12 5,19 0,0227 

≤ 1SM R$ 484,97 337 299 88,7 1,07 1,01 1,12 5,19 0,0227 

> R$ 484,97 515 429 83,3 1     

ESCOLARIDADE       57,57 <0,0001 

Analfabeta/Saber ler 

e escrever / Primário 

incompleto / Primário 

completo 

155 149 96,1 1,29 1,21 1,38 55,95 <0,0001 

Ginásio/ Fundamental 

incompleto / Ginásio/ 

Fundamental 

completo 

324 302 93,2 1,25 1,17 1,34 44,55 <0,0001 

Colegial/ Médio 

incompleto / 

Colegial/ Médio 

completo / Superior 

incompleto / Superior 

completo 

381 284 74,5 1     

ESTADO CIVIL       60,38 <0,0001 

Solteira 182 101 55,5 1     

Não solteira 678 634 93,5 1,69 1,48 1,92 60,38 <0,0001 

Casada 599 555 92,6 1,66     

Separada ou Viúva 79 79 100,0 1,80     

CONTRACEPTIVO       22,24 <0,0001 

Método eficaz 396 359 90,6 1     

Pílula ou DIU 292 255 87,3      

Esterilização eletiva 104 104 100,0      

Não eficaz 239 209 87,4 0,96 0,91 1,02 1,51 0,2193 

Não usa 225 167 74,2 0,82 0,75 0,89 22,18 <0,0001 

ACEITA ABORTO 

PROVOCADO 
      5,37 0,0205 

Não aceita 315 257 81,6 1     

Aceita 545 478 87,7 1,08 1,01 1,14 5,37 0,0205 

Aceita alguma 522 455 87,2 1,07     

Aceita sempre 23 23 100,0 1,22         
1 - RP AP = RAZÃO DE PREVALÊNCIA DO ABORTO PROVOCADO; 2 - LI AP = LIMITE INFERIOR DO ABORTO 

PROVOCADO; 3 - LS AP = LIMITE SUPERIOR DO ABORTO PROVOCADO. 

*Idade usada como contínua. 

** Foram excluídas 7 mulheres na análise de renda, por terem se recusado/não saber. 

 

 

A Tabela 6 mostra a distribuição de mulheres segundo aborto provocado; segundo 

suas características para o total de mulheres que engravidaram a proporção de mulheres 

com aborto provocado nessa amostra foi de 6,90% (n=51). 

A idade no momento da entrevista foi apresentada nesta tabela como contínua e em 

seguida em categorias de idade, observou-se tendência análoga à encontrada nos resultados 

obtidos para o total de mulheres (Tabela 3), quando analisadas de forma bruta, a 

prevalência de mulheres com aborto provocado apresenta uma tendência crescente em 
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função da idade, (RP=1,05; p=0,0006) ; com renda ≤1SM(R$484,97), limítrofe (RP=1,68, 

p=0,0567); variável escolaridade significante, declarada como analfabeta/sabe ler e 

escrever/primário completo e incompleto (RP=2,95%, p=0,0038); na variável uso de 

contraceptivo para o total, não apresentou significância; porem as mulheres que 

responderam serem esterilizadas eletivamente apresentaram significância (RP=2,45, 

p=0,0288); quando questionadas sobre aceitação de aborto provocado, para o total obteve-

se significância, para as que declararam aceitar sempre o valor de p foi limítrofe (RP=8,94 

p<0,0001), e não terem filhos nascidos vivos (RP=11,16, p=0,0006). 

Possuir atividade remunerada e estada civil não foi estatisticamente significante na 

análise bruta. 

 

Tabela 6. Distribuição das mulheres sem aborto e com aborto provocado para o total 

de mulheres que engravidaram – Favela México 70, 2008 - análise Bruta. 

 

 Características 

Total de 

mulheres 

engravidaram 

Mulheres  

sem 

aborto 

provocado 

Mulheres  

com 

aborto 

provocado 

RP 

IC 

95% 

 

  

Total 
735 684 51 AP* AP Χ

2
w P 

100,0% 93,1% 6,9%      

IDADE no momento 

da entrevista * 
      1,05 1,02 1,09 11,87 0,0006 

IDADE no momento 

da entrevista  
      9,97 0,0076 

15|--25    1     

15 |-- 20 
38 38 0 

     
100,0 100,0 00,0 

20 |-- 25 
102 99 3 

     
100,0 97,1 2,9 

25 |-- 30 
165 155 10 

2,83 0,79 10,08 2,57 0,1087 
100,0 93,9 6,1 

30 |-- 35 
139 130 9 

3,02 0,84 10,93 2,84 0,0918 
100,0 93,5 6,5 

35 |-- 40 
118 108 10 

3,95 1,11 14,04 4,53 0,0334 
100,0 91,5 8,5 

40 |-- 45 
101 88 13 

6,01 1,76 20,53 8,17 0,0042 
100,0 87,1 12,9 

45 |-- 50 
72 66 6 

3,89 1,00 15,10 3,85 0,0497 
100,0 91,7 8,3 

ATIVIDADE 

REMUNERADA 
      0,85 0,3563 

Sim 
372 343 29 

1,29 0,75 2,20 0,85 0,3563 
100,0 92,2 7,8 

Não 
363 341 22  

    
100,0 93,9 6,1 1 

RENDA**       3,63 0,0567 

≤ 1 SM R$ 484,97 
299 272 27 

1,68 0,99 2,88 3,63 0,0567 
100,0 91,0 9,0 

> R$ 484,97 
429 406 23  

    
100,0 94,6 5,4 1 



 

 

  44 

ESCOLARIDADE       8,37 0,0152 

Analfabeta/Saber ler 

e escrever / Primário 

incompleto / Primário 

completo 

149 132 17    

8,37 0,0038 
100,0 88,6 11,4 2,95 1,42 6,13 

Ginásio/ Fundamental 

incompleto / Ginásio/ 

Fundamental 

completo 

302 279 23    

3,58 0,0583 
100,0 92,4 7,6 1,97 0,98 3,06 

Colegial/ Médio 

incompleto / 

Colegial/ Médio 

completo/ Superior 

incompleto / Superior 

completo 

284 273 11  

    
100,0 96,1 3,9 1 

ESTADO CIVIL       2,42 0,2981 

Solteira 
101 92 9      

100,0 91,1 8,9 1,45 0,72 2,94 1,09 0,2965 

Unidas 
555 521 34  

    
100,0 93,9 6,1 1 

Separada ou viúva 

79 71 8    

1,80 0,1791 100,0 89,9 10,1 1,65 0,79 3,44 

      

CONTRACEPTIVO       4,97 0,1741 

Pílula ou DIU 
255 244 11 

1     
100,0 95,7 4,3 

Esterilização eletiva 
104 93 11 

2,45 1,10 5,48 4,78 0,0288 
100,0 89,4 10,6 

Não eficaz 
209 193 16 

1,77 0,84 3,74 2,27 0,1316 
100,0 92,3 7,7 

Não usa 
167 154 13 

1,80 0,83 3,93 2,21 0,1374 
100,0 92,2 7,8 

ACEITA ABORTO 

PROVOCADO 
      31,39 <0,0001 

Não aceita 
257 247 10 

1     
100,0 96,1 3,9 

Aceita alguma 
455 422 33 

1,86 0,93 3,72 3,12 0,0773 
100,0 92,7 7,3 

Aceita sempre 
23 15 8 

8,94 3,91 20,42 27,01 <0,0001 
100,0 65,2 34,8 

NASCIDOS VIVOS       13,11 0,0044 

Nenhum 
33 28 5 

11,16 2,80 44,54 11,68 0,0006 
100,0 84,8 15,2 

Um 
221 218 3 

1     
100,0 98,6 1,4 

Dois a cinco 
432 395 37 

6,31 1,97 20,23 9,60 0,0019 
100,0 91,4 8,6 

Seis ou mais 
49 43 6 

9,02 2,44 34,87 10,18 0,0014 
100,0 87,5 12,2 

1 - RP AP = RAZÃO DE PREVALÊNCIA DO ABORTO PROVOCADO; 2 - LI AP = LIMITE INFERIOR DO ABORTO 

PROVOCADO; 3 - LS AP = LIMITE SUPERIOR DO ABORTO PROVOCADO. 
*Idade usada como contínua. 

**Foram excluídas 7 mulheres na análise de renda, por terem se recusado/não saber. 

 

 

Na Tabela 7 é apresentado o modelo final de regressão log-binomial com as 

variáveis que, em conjunto, mais descrevem as mulheres que recorreram ao aborto. Estas 
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foram: Não ter filhos nascidos vivos com (RP=12,22, p=0,0002), aceitar sempre a prática 

de aborto com (RP=5,73, p≤0,0001), ter seis ou mais filhos nascidos vivos com (RP=5,18, 

p=0,0162), ter de dois a cinco filhos nascidos vivos com (RP=4,52, p=0,0108), receber 

renda ≤1SM (R$484,97) com (RP=1,76, p=0,0345), e idade no momento da entrevista com 

(RP=1,04 e p=0,0216).  

 

Tabela 7. Modelo final da análise de regressão log-binomial para aborto provocado 

(AP) em relação à sem aborto para mulheres que engravidaram – Favela México 70, 

2008. 

 
ABORTO 

PROVOCADO  

        INTERVALO DE 

CONFIANÇA DE 

95%PARA RP 

Referência Sem 

Aborto 

Χ
2

w Gl P RP  Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

≤ R$ 484,97 4,47 1 0,0345 1,76 1,04 2,96 

Nenhum nascido vivo 13,61 1 0,0002 12,22 3,23 46,19 

Dois a cinco nascidos 

vivos 

6,50 1 0,0108 4,52 1,42 14,40 

Seis ou mais nascidos 

vivos 

5,78 1 0,0162 5,18 1,35 19,78 

Aceita sempre aborto 27,31 1 ≤0,0001 5,73 2,98 11,02 

Idade atual 5,28 1 0,0216 1,04 1,01 1,07 
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8. DISCUSSÃO 

 

O que há de sólido no debate brasileiro sobre aborto sustenta a tese de que “o 

aborto é uma questão de saúde pública”. Enfrentar com seriedade esse fenômeno 

significa entendê-lo como uma questão de cuidados em saúde e direitos 

humanos, e não como um ato de infração moral de mulheres levianas. E para 

essa redefinição política há algumas tendências que se mantêm nos estudos à 

beira do leito com mulheres que abortaram e buscaram o serviço público de 

saúde: a maioria é jovem, pobre, católica e já com filhos. Essa descrição não 

representa apenas as mulheres que abortam, mas as mulheres brasileiras em 

geral. Por isso, a compreensão do aborto como uma questão de saúde pública em 

um Estado laico e plural inaugura um novo caminho argumentativo, no qual o 

campo da saúde pública no Brasil traz sérias e importantes evidências para o 

debate (DINIZ, 2006 ª, p. 1.740). 

 

 

Quando comparamos esses resultados com a pesquisa de Fusco (2006) que foi 

realizada em uma comunidade de baixa renda, observamos que o resultado encontrado 

nesta pesquisa foi menor do que o encontrado por esta autora. O que pode ter ocorrido por 

vários motivos, mas os principais seriam o de que realmente a prevalência de aborto vem 

caindo durante os anos e o outro é de que a pesquisadora, por estar em contato frequente 

com as mulheres da Favela Inajar de Souza, teria maior confiança da parte das 

entrevistadas, dessa forma apresentando com mais fidelidade os resultados, mostrando 144 

abortos em uma população de 375 mulheres, das quais 93 sofreram ou provocaram aborto 

(24,80%), com uma média de 1,55 abortos por mulher. Foram declarados como 

provocados 82 casos dos 144 abortos, referentes a 51 mulheres (13,60%).  

Esta frequência é maior que a de outras pesquisas domiciliares realizadas na Cidade 

de São Paulo, que encontraram para o aborto provocado (AP), 8,30% em Vila Madalena, 

1986, e 4,50% na cidade de São Paulo, 1993 (SILVA, 1992 e 1998). Em contrapartida, é 

menor que a observada em levantamento sigiloso, o que minimiza omissões, com 

questionário autopreenchido, realizado em Vila Madalena, 2000 (SILVA, 1992). Isto é 

sugestivo de que os dados possam estar subestimados. É possível que um grande número 

de abortos provocados, omitidos, encontre-se entre os abortos declarados como 

espontâneos (viés de resposta) – mostraram-se inseguros, pois em mais de 93%, os abortos 

foram sofridos ou provocados na própria casa da entrevistada, em locais sem condições de 

higiene, sem assepsia, sem acompanhamento de qualquer espécie e, quando provocados, 

foram ou pelas próprias gestantes (a maioria) ou por pessoas sem a mínima capacitação 

profissional. Dos abortos provocados (AP), apenas 6 dos 82, referentes a 4 mulheres, 

foram efetuados em Clínicas, sendo estas clandestinas; o oposto do observado por Silva em 
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seus levantamentos realizados na região de Vila Madalena – de alto poder aquisitivo 

(SILVA, 1992). 

Na cidade do Rio de Janeiro, em inquérito domiciliar, Martins et. al. (1991) 

entrevistaram 1.784 mulheres de 15-49 anos, residentes em áreas de baixa renda. 

Aproximadamente um terço delas relatou um aborto, sendo 16,9% provocados. 

Nascidos vivos - para o total de mulheres (n=860, a categoria compôs o modelo 

final, mostrando associação entre o aborto provocado e o número de nascidos vivos.  

Para as mulheres que engravidaram (n=735), três categorias de nascidos vivos 

entraram na composição do modelo final, mostrando uma associação entre o aborto 

provocado e o número de nascidos vivos, sendo: nenhum nascido vivo (RP=12,22), dois a 

cinco nascidos vivos (RP=4,52) e seis ou mais nascidos vivos (RP=5,18), apontando desta 

forma que o número de nascidos vivos serve como um bom indicador para a predição da 

fecundidade futura. Observando-se ainda que o número de filhos considerado ideal não foi 

perguntado; caso tivesse sido, se poderia avaliar se há ou não a necessidade de melhorar o 

acesso aos métodos contraceptivos disponíveis. 

Comparando-se esses resultados com Dados de Cuba tem-se: a fecundidade em 

Cuba experimentou um grande declínio a partir dos anos 70, até alcançar um nível baixo na 

atualidade. Segundo dados do Ministério de Saúde Pública, o número de filhos reduziu-se 

notavelmente de 4,7 por mulher em 1963 a 1,5 em 1992, chegando a uma das taxas de 

fecundidade mais baixas da América Latina. A taxa de fecundidade oficial do ano 2000 foi 

de 1,55. O fator preponderante no declínio da fecundidade foi a prática do aborto 

(CABEZAS-GARCIA, 1998).  

No Brasil, no Estado de São Paulo, em 1991 a taxa de fecundidade chegou a 2,3, 

para após um período de estabilização, apresentar uma nova diminuição de 1998 a 2002. 

Assim, em 2000, a fecundidade era de 2,16 e, em 2002, a taxa foi de 1,88 filhos por 

mulher, valor inferior ao nível de reposição (2,1) (YAZAKI, 2003). Não se conhece 

oficialmente o percentual imputável ao aborto devido à sua ilegalidade.  

Em trabalho dos mesmos autores (CABEZAS-GARCIA, 1998), foram 

identificados, para Cuba, como “fatores de risco” associados ao aborto induzido, a Idade 

menor que 24 anos (com risco dobrado para as menores de 20 anos) e o Estado Civil 

(solteiras ou unidas consensualmente). Não foi encontrada associação com Cor/Etnia e, das 

mulheres que provocaram o aborto, 55% tinham nível pré-universitário e 5,5% eram 

universitárias (CABEZAS-GARCIA, 1998). Em relação às Características 
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sociodemográficas e Determinantes Sociais de Saúde (condições sociais produtoras de 

iniquidade que terminam por fazer parte do processo de adoecimento ou constituição de 

agravo à saúde) que mais contribuem para uma alta vulnerabilidade ao aborto inseguro na 

população estudada – Favela Inajar de Souza, na cidade de São Paulo – foram encontradas 

as seguintes associações (FUSCO, 2006): 

Renda - Possuir renda ≤ 1SM (R$484,97) entrou no modelo final desta pesquisa 

como fator que, quando correlacionado à prática de aborto, possui significância (RP=1,76).   

Fusco (2006) encontrou associação significativa entre aborto e RPC atual, graças ao 

grupo AP permanecer ao longo dos anos com uma renda mais baixa que os outros grupos e 

de valor inferior a ½ salário mínimo. A renda per capta avaliada foi a RPC mensal 

domiciliar atual, pela impossibilidade de acesso à renda à época dos eventos. As 

associações entre o variável aborto e RPC mostraram-se estatisticamente significantes para 

os dois grupos (total de mulheres e total de mulheres com gestação). Através de testes não 

paramétricos de Kruskal Wallis, verificou-se que a distribuição da renda per capta entre os 

três grupos não foi a mesma (p=0,017). O grupo AP (aborto provocado) apresentou renda 

per capta inferior à apresentada pelos grupos nenhum aborto (NA) e aborto espontâneo 

(AE). 

Encontrou-se uma grande dificuldade de obter dados que se referissem à renda 

diretamente; o mais encontrado foi a correlação entre atividade remunerada e renda, como 

mostram os dados da PNDS; porém, nesta pesquisa, a atividade remunerada foi testada no 

modelo final, mas não apresentou significância. 

Nos resultados da pesquisa PNDS no que diz respeito à atividade remunerada para 

o n total de mulheres, a maior porcentagem foi apresentada pela categoria “Não trabalho, 

por outras razões”, com 30,8%; em segundo lugar, “Trabalho avulso/eventual: prestação de 

serviço ocasional, sem relação de continuidade” com 24,1%. O resultado para as mulheres 

que engravidaram foi “Não trabalho, por outras razões” com 30,9% e, em segundo lugar, 

as que “Trabalho avulso/eventual: prestação de serviço ocasional, sem relação de 

continuidade” com 25,7%. 

Aproximadamente 20% de mulheres brasileiras em idade reprodutiva declararam 

ter completado até a quarta série do ensino fundamental, enquanto 50% superaram oito 

anos de estudo, indicando, portanto, terem no mínimo o ensino fundamental completo. 

Essa proporção sofreu aumento expressivo se comparado com os dados de 1996, quando 

30% das mulheres declararam ter oito anos de estudo. 
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Na Colômbia, Zamudio et al. (1999) identificaram em seu estudo três tipos de 

ocupação das mulheres entrevistadas, residentes no contexto urbano: donas de casa, 

estudantes que trabalham e empregadas. De acordo com o número de gravidez que as 

mulheres tiveram, as primeiras mostraram uma menor experiência de aborto, 

intensificando-se a porcentagem em função do número de gravidezes. Das mulheres que 

trabalham e estudam, 90% abortaram em sua primeira ou segunda gravidez; entretanto só o 

fizeram em 40% das empregadas. As donas de casa recorreram a tal prática em maior 

média (40% dos casos), depois da sexta gravidez. O número de abortos induzidos por 100 

gravidezes foi de 49 entre as mulheres que estudam e trabalham, de 15,3 entre aquelas que 

só trabalham e de 9% entre as donas de casa. (ZAMUDIO et al., 1999). 

Em contrapartida, os mesmos autores destacam a diferenciação entre as mulheres 

que recorreram ao aborto em algum momento de sua vida, de acordo com sua origem e 

estrato social (alto, médio alto, médio baixo, baixo e baixo inferior). Os resultados dos 

estudos revelaram que em um dos extremos da escala social, o de maior pobreza, havia 

maior incidência de aborto (27% dos que pertenciam ao estrato baixo inferior). Nos 

estratos baixos e/ou médio alto, 24% haviam experimentado um aborto. Uma menor 

recorrência de tal prática encontrou-se nas mulheres de nível alto e médio: 17% no nível 

alto e 22%, tanto no estrato médio como no médio baixo. Não obstante, se observarmos os 

dados de abortos induzidos por cada 100 gravidezes, as porcentagens ascendem com a 

escala social, com exceção da mais alta. Que foram de 11% no nível inferior, 12% no nível 

baixo e médio baixo, 15% no médio, 17% no médio alto e 9% no alto. Tal situação sugere 

que o tamanho da família preferido e o controle que exercem as mulheres para alcançá-lo, 

se dão através do uso de métodos anticonceptivos e recorrendo ao aborto. Porém, a 

ocorrência do aborto pode depender de outros fatores, como o estado conjugal e a 

estabilidade do casal. Como afirmam os autores deste rigoroso estudo:  

 

[...] 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 é menor 

nos mesmos, porque um maior número de gravidezes termina em nascimentos. 

(ZAMUDIO et al., 1999). 

 

 Em contrapartida, o maior uso de anticoncepcionais nos estratos médios e altos, 

expressa o menor grau de tolerância à gravidez não desejada. Portanto, são eles que 

poderiam recorrer com maior frequência ao aborto. (ZAMUDIO et al., 1999). 

isis:req?db=direct_es&Z0=658X
isis:req?db=direct_es&Z0=658X
isis:req?db=direct_es&Z0=658X
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Idade no momento da entrevista - Nesta pesquisa para o total de mulheres a idade 

média foi de 32,39 anos, já para as mulheres que engravidaram 32,89 anos. Mostrando a 

semelhança entre os dois grupos. 

A idade no momento da entrevista também se mostrou um fator que pode ser 

considerado para a explicação da ocorrência de aborto. No caso das mulheres que 

engravidaram para cada ano de vida, aumenta a chance de declaração de um aborto 

provocado.   

Fusco encontrou em sua pesquisa (2006), a média de idade das mulheres em todos 

os abortos (AE e AP) de 23,1 anos. A média de idade das mulheres em seus primeiros AP 

foi ainda menor, de 21,6 anos, mulheres estas que tiveram como média de idade na 

primeira gestação 17,2 anos. 

Apenas 33,3% das mulheres tiveram seu primeiro AP na primeira gestação; 66,6% 

o induziram em gestações posteriores, o que confirma a utilização do aborto para controle 

da fecundidade nesta população. 

Nos resultados da pesquisa PNDS referente às características sociodemográficas 

das mulheres, mostra que, em 2006, a estrutura de idade das mulheres brasileiras em idade 

reprodutiva pode ser entendida como a de uma população relativamente jovem, com o 

grupo de menores de 30 anos representando cerca de 50% do total. Ao estimar a média de 

idade das mulheres entrevistadas segundo a macrorregião de residência, as mulheres 

residentes no Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentaram média de idade superior a 31 anos. 

A maioria das mulheres brasileiras de 15 a 49 anos (84%) vivia em áreas urbanas, em todas 

as macrorregiões do País. Enquanto o Sudeste, Centro-Oeste e Sul evidenciaram 

percentagens de mulheres residentes nessas áreas superiores a 83%. Quanto à escolaridade, 

observa-se alta variabilidade regional na proporção de mulheres de 15 a 49 anos sem 

instrução (1,5%), nas regiões Sul e Sudeste. 

As intenções reprodutivas das mulheres brasileiras, traduzidas em termos de 

fecundidade desejada, variaram pouco nas últimas décadas, passando de 1,8 em 1996 para 

1,6 filhos por mulher, em 2006. (BERQUÓ; LIMA, 2008). 

Na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (2006), 

como resultados demográficos, encontrou-se que as mulheres entre 25 e 30 anos 

apresentaram o maior percentual na pesquisa, sendo 21,7% para o n total e 22,4% para as 

que engravidaram. 
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Opinião frente ao aborto - Quando questionadas sobre a opinião frente à prática do 

aborto a maioria das mulheres 63,72% (n=546) para o total de mulheres e 87,70% (n=478) 

para as que possuem histórico de gravidez, responderam que aceitavam a prática do 

mesmo. 

Nos resultados da pesquisa PNDS, quando questionadas se aceitam ou não o 

aborto, a maioria tanto do n total como para as que já engravidaram responderam que sim, 

sendo 64,7% e 66,6%, respectivamente. 

Analisou-se a distribuição das características das mulheres que engravidaram na 

Favela México 70 com aborto provocado e sem aborto. Pôde-se observar que o aborto 

provocado foi mais encontrado na idade entre 40 e 35 anos 12,9%. 

Carneiro (2009), em sua tese de mestrado observou que, para o total de mulheres 

entrevistadas foi encontrada uma associação entre aborto provocado e o fato de aceitar esta 

prática, já que as chances dele ocorrer era 6,33 vezes maior para o total de mulheres. 

Já para as que engravidaram, o aborto provocado está associado ao fato de 

aceitarem esta prática já que as chances dele ocorrer são 6,42 vezes maiores dentre essas 

mulheres. Provavelmente, estes dados encontraram-se subestimados, já que algumas 

mulheres podem ter se declarado contra a prática do aborto por medo, preconceito, falta de 

esclarecimento sobre tal e outros fatores sociais e religiosos associados e, dessa forma, 

existe uma maior resistência das mulheres que não aceitam esta prática, em admiti-la.  
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9. CONCLUSÃO 

 

Embora, com todas as dificuldades levantadas anteriormente para a coleta dos 

dados, foi possível atingir os objetivos relacionados à identificação dos fatores associados 

ao aborto nas mulheres em idade fértil de 15 a 49 anos, residentes na Favela México 70, 

em 2008. Vale destacar que bem mais da metade das mulheres em idade fértil 85,00% 

tiveram alguma gestação (n = 735 em n = 860); e, dentre as que engravidaram apenas (n = 

51) declararam ter provocado um aborto. Observa-se que o perfil das mulheres que 

engravidaram é considerado mais refinado, já que só podem relatar a prática de aborto, as 

mulheres que engravidaram alguma vez no decorrer de suas vidas reprodutivas. 

As mulheres residentes na Favela México 70 apresentaram fecundidade de 2,53 

filhos por mulher, mostrando que as mulheres de baixa renda recorrem a essa prática 

quando já possuem dois ou mais filhos. Além disso, a proporção de mulheres que 

declararam ter realizado aborto provocado (5,90%), quando comparamos este resultado aos 

obtidos por Carneiro (2009) em sua tese de mestrado (4,00%), percebemos que os dois 

achados apontam que a prática se mostra análoga nessas duas classes sociais, o que parece 

diferir, contudo é o método utilizado para este fim. Os resultados podem, ainda, estar 

indicando que essa prática é usada como último recurso, para interromper uma gravidez 

indesejada.  

Observou-se ainda que 34,70% das mulheres que engravidaram na Favela México 

70, responderam utilizar Pílula ou DIU e 28,40% respondeu utilizar método contraceptivo 

não eficaz (camisinha, tabelinha, etc.) sendo que esses métodos nunca são 100% seguros.  

De acordo com o modelo resultante da regressão log-binomial, para o total de mulheres 

estudadas, as variáveis que em conjunto explicam o aborto provocado são: idade real, 

aceitar sempre a prática do aborto, ter dois ou mais filhos e possuir renda de ≤ 1SM 

(484,97) reais. Já para as mulheres com algum histórico de gestação, as variáveis que em 

conjunto explicam o aborto provocado são: não ter nascidos vivos, ter de dois a cinco 

nascidos vivos, ter seis ou mais nascidos, aceitar sempre a prática do aborto, idade real e 

possuir renda de ≤ 1SM (484,97) reais.  

Por fim, percebeu-se que os abortos foram realizados em maior escala na primeira 

gestação, na ausência de NV, ou seja, início da vida reprodutiva e depois continuaram a ser 

provocados por mulheres com dois ou mais filhos, sendo que o número de abortos é maior 

na proporção em que aumenta o número de NV, o que sugere que esses dois grupos se 
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deparam com mais freqüência com uma gravidez indesejada, em um momento em que o 

padrão de fecundidade vem se mostrando cada vez mais baixo. Sorrentino (2001) destaca a 

taxa nacional de fecundidade total de 2,5 filhos por mulher, no Estado de São Paulo; 

segundo Yazaki (2008), calcula-se em 1,74 o número médio de filhos por mulher (taxa 

referente ao ano de 2006), valor que vem decrescendo segundo fontes da Fundação Seade:  

ao longo dos anos em 1995, correspondia a 2,26 filhos por mulher; em 2000 caiu para 2,16 

filhos por mulher, mostrando que há um déficit de métodos contraceptivos, acesso limitado 

ou ainda o uso inadequado dos mesmos. 

 Fazendo-se necessário uma campanha de grande abrangência, que consiga 

sensibilizar para esta causa todas as mulheres, independente de sua classe social. Após as 

reflexões sobre todos os fatos que interferem na questão da realização do aborto, é fato que 

a legalização do mesmo, certamente favoreceria um melhor atendimento público, bem 

como a criação de programas de saúde reprodutiva, para todas as mulheres que 

necessitassem ou desejassem praticá-lo. Da mesma forma que facilitaria a orientação e o 

planejamento familiar, conscientizando-as e evitando esta prática indiscriminada que 

ocorre nos dias atuais. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

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 
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     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 

- 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 
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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 Papanicolaou 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: _____________________________________________________ 
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      9  -  Não Lembra                   

     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?   

       _________________________________________________________ 
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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 

                                                                         

34. Se EU, como seu companheiro reagiu?  
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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 
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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?  

1 - Quero engravidar 

2 - Não tenho Companheiro 

3 - Estou na Menopausa 

4 - Fiz Histerectomia (tirei o Útero)  

5 - Esterilização minha 

6 - Esterilização do companheiro 

7 - Outro, especificar: _________________________________ 

 

48. Você acha natural que num caso extremo, uma mulher provoque um aborto ao  

       engravidar num momento inoportuno? Quando? Ler, resposta múltipla: 

      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  
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       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. na  

Rua_____ 
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