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Resumo 
Conhecer o perfil dos jovens que recorrem ao aborto provocado, especialmente ao 
clandestino (ilegal), é de suma importância, tanto para a área de Saúde Pública, em 
particular para a Saúde Reprodutiva, quanto para a área de Demografia. A partir de 
pesquisa conduzida em uma população de alta vulnerabilidade social, Comunidade Favela 
Inajar de Souza, em 2007, buscou-se conhecer o comportamento sexual e reprodutivo de 
jovens entre 15 e 24 anos, nela residentes, no que tange ao uso de contraceptivos, ao 
planejamento das gestações, a práticas abortivas e aos valores que regem essas opções em 
contraste com outras alternativas. Dentre os 257 jovens que participaram do estudo, 99 
mulheres e 102 homens já haviam iniciado sua vida sexual. Entre as mulheres, 57 em 99, 
já haviam engravidado, sendo que 41 já possuíam algum filho nascido vivo, 6 haviam 
provocado um aborto (10%) e 8 estavam grávidas no momento da entrevista. Das 57 
mulheres com gestação, 51 (89%) eram casadas ou unidas, contudo 42 (82,3%) destas 
admitiram que engravidaram sem desejar. Quanto aos homens, apenas 28 (27%) dos 102 
com vida sexual ativa, declararam ter engravidado alguma companheira. Tanto quanto as 
mulheres, a grande maioria - 82,1% - não desejava a gravidez. Uma parcela considerável 
desses 28 jovens (39,3%) declarou que alguma companheira provocara um aborto. Essa 
Comunidade possui um programa de distribuição de preservativos e os jovens mostraram-
se bastante cientes dos compromissos para com sua saúde reprodutiva e as mulheres com 
vida sexualmente ativa fazem exames ginecológicos rotineiramente. Contudo, mesmo 
diante de um quadro propenso a não permitir a ocorrência de uma gestação não-planejada, 
esta aparece, e numa proporção similar entre os dois sexos – quase 80%. É provável que 
haja omissão relativa à ocorrência de abortos provocados por parte das mulheres. Apenas 
a legalização do aborto, nos parece, poderia reverter esse quadro.     
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 I. Introdução 

 
 I. 1 Aborto provocado e Legislação 

 

O aborto provocado nem sempre foi considerado crime. Na Grécia Antiga, o aborto 
provocado era uma prática comum – desde que o feto ainda não tivesse adquirido alma - com o 
intuito de controlar o crescimento demográfico ou populacional em função dos meios de 
subsistência. Tempos depois, a Igreja Católica passou a condenar irrestrita e radicalmente tal 
prática, aplicando o Direito Canônico a pena capital tanto à mulher como ao partícipe (Leite, 
2002). 

Atualmente, entretanto, na América Latina são poucos os países que revisaram as severas 
leis implantadas no século passado que impedem o aborto provocado. Conseqüentemente, ele ou 
é realizado clandestinamente em clínicas particulares ou é auto-provocado, via de regra em 
condições precárias. Em seis países, Colômbia, El Salvador, Haiti, Nicarágua, República 
Dominicana e Chile, o aborto é proibido em qualquer circunstância; em outros países, como 
Guatemala, Honduras, Paraguai e Venezuela, ele somente é permitido quando a gravidez 
representa uma grave ameaça à vida da mãe. Brasil, Equador, e Uruguai também o permitem 
quando a mãe corre risco iminente de vida e nos casos de gravidez resultante de “violação”; 
nesses últimos, a morosidade burocrática acaba, para uma boa parcela de mulheres, 
inviabilizando a prática do aborto legal. Apenas em seis países vigora uma legislação pouco 
menos restritiva: Argentina, Bahamas, Barbados, Bolívia, Costa Rica e Peru, permitindo-se o 
aborto nos casos em que a gravidez simplesmente compromete a saúde física da mulher mesmo 
sem que a vida esteja sob risco. Em El Salvador se reconhece, além disso, a perspectiva de 
deformidade do feto – indicações eugenésicas – como justificativa legal para o aborto (Isaacs, 
Sanhueza, 1975; Tietze, 1980; David, Pick, 1994). 

Por outro lado, em Cuba, há várias décadas, a única restrição de acesso ao aborto é a de 
que as mulheres solteiras com menos de dezoito anos de idade necessitam do consentimento dos 
pais para realizá-lo. Ademais, o código penal vigente desde 1979 estabelece penas severas para o 
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aborto ilegal, que é por definição, aquele praticado com finalidade de lucro, realizado fora do 
hospital ou sem o consentimento da mulher (Hollerbach, 1980).  

O Código Penal brasileiro, em sua Parte Especial, Título I, “Dos Crimes Contra A 
Pessoa”, em seu Capítulo I, “Dos Crimes Contra A Vida”, penaliza o aborto, logo após os crimes 
de Homicídio, do art. 124 ao art. 128, sendo que neste último admite o aborto, praticado por 
médico, em dois únicos casos, a saber: I - quando é o único recurso para evitar a morte da 
gestante (aborto necessário); II - se a gravidez resultou de estupro e o aborto é precedido de 
consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. (aborto sentimental) 
(Fusco, 2006). 

A despeito da clandestinidade do aborto no Brasil constata-se que as leis são 
freqüentemente burladas. O país acaba por tolerar a existência de um grande numero de clínicas 
particulares nas quais ocorre a prática clandestina do aborto de alto custo, em condições razoáveis 
ou boas de higiene, realizado por profissionais qualificados (médicos).  Obviamente, as mulheres 
pobres não têm o privilégio do acesso a tais clínicas.   

 

I. 2. Aborto provocado e Saúde reprodutiva 

 

Infelizmente, não existem dados confiáveis para avaliar a ocorrência do aborto provocado 
onde esse é clandestino – como se verá adiante, vários são os fatores que contribuem para 
justificar essa situação. Conseqüentemente, avaliar o peso do aborto provocado na morbi-
mortalidade materna não é fácil. Contudo, há fortes indícios de que as complicações dele 
decorrentes são muito mais freqüentes e costumam ser muito mais graves, podendo mesmo levar 
a óbito, quando realizado por pessoal não qualificado Quando realizado por médicos, em locais 
adequados, o aborto é seguro.  

A análise de dados recém coletados na Favela Inajar de Souza revela, de forma 
preliminar, que mais de 80% das mulheres que declararam ter provocado aborto(s) ao longo de 
suas vidas reprodutivas, tiveram alguma complicação física necessitando, inclusive, recorrer à 
internação hospitalar, na grande maioria dos casos (Fusco et al., 2008). Tal como indica o senso 
comum, portanto, são as mulheres pobres que arcam, efetivamente, com o ônus de um aborto 
clandestino. 

Na falta de dados confiáveis, o impacto do aborto provocado para a saúde reprodutiva ou 
materna é visto apenas sob a ótica da mortalidade, dada a precisão do conceito “óbito”. De 
acordo com Vianna (1996), a mortalidade por aborto, em 1994 no Município de São Paulo, foi de 
3,8/100 mil nascidos vivos; os óbitos por aborto representaram 9,0% dos óbitos maternos. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 21% das mortes maternas, na 
América Latina e Caribe, devem-se às complicações do aborto provocado inseguro (World 
Health Organization, 1998). Atualmente, sabe-se que 13% dos óbitos maternos - 70.000 mortes 
por ano - mundialmente, são devidos ao aborto provocado (Federação Internacional de 
Planejamento Familiar, 2006). 

Em contrapartida, as estatísticas sobre mortalidade devida ao aborto provocado 
legalmente, provenientes da Europa Oriental, da antiga Tchecoslováquia e da Hungria, são 
utilizadas apenas como parâmetros para se referendar a tendência ao declínio verificado na 
mortalidade materna por aborto a partir do momento de sua legalização.  
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Com efeito, no decênio de 1950, Tchecoslováquia e Hungria passaram a adotar uma 
legislação menos restritiva em termos de aborto. Num período de quatro anos subseqüentes à 
implantação das leis – entre 1953 e 1957 e entre 1958 e 1962, respectivamente, pôde-se observar 
um declínio de 56% e 63% nas taxas de mortalidade por este tipo de causa para os dois países, na 
ordem citada. Nenhum outro país da Europa ou da América do Norte experimentou uma redução 
de tal magnitude durante os anos 50 e início dos 60 sem a descriminalização da prática do aborto 
provocado (Henshaw et al., 1982). 

A partir do exposto, argumenta-se que a mortalidade por aborto só é elevada nos países 
onde o aborto é ilegal, especialmente quando não praticado por pessoa profissionalmente 
qualificada. Esta argumentação tem sua razão de ser. Na América Latina, por exemplo, a 
literatura sobre o tema revela que, na maioria dos países, o aborto provocado constitui-se em uma 
das principais causas de mortalidade materna, se não a principal.  

De fato, a prática do aborto clandestino pode trazer à mulher que o realiza graves 
conseqüências físicas e psicológicas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) revela que 
mundialmente são realizados cerca de 19 milhões de abortos clandestinos por ano, sendo que 4 
milhões são realizados na América Latina. No Brasil, estimativas do IAG indicam que ocorrem 
entre 750.000 e 1,5 milhões de abortos ilegais a cada ano (Fonseca et al., 1996; Alan Guttmacher 
Institute, 2001). 

Os motivos que levam uma mulher a provocar um aborto refletem, em geral, sua inserção 
no sistema de valores e costumes da sociedade em que vive. Por exemplo, na maioria das culturas 
modernas certas gestações são consideradas, do ponto de vista social, indesejáveis. Entre elas, 
cabe citar as que correspondem às mulheres solteiras, às resultantes de um estupro, incesto ou 
adultério, e às das mulheres que já têm filhos adultos. 

Em última instância, contudo, o motivo fundamental que leva uma mulher e/ou casal a 
recorrer ao abortamento provocado está na necessidade de manter o número de filhos dentro dos 
limites considerados convenientes – este padrão é também socialmente constituído. Aliás, na 
maioria dos casos de gestações não planejadas, os mesmos padrões sociais, sobre família e filhos, 
desencadeiam pressões psicológicas que tanto podem conduzir ao nascimento de um filho não 
desejado – o que, não raras vezes, perturba o bem estar familiar - como também podem, ao optar-
se pela interrupção da gravidez, agravar o quadro de morbidade associado à prática. Ou seja, essa 
opção pode ser dramática e, paradoxalmente, a própria sociedade que condena tal prática leva a 
ela, quer pela valoração de famílias pequenas, quer pela incapacidade de manutenção de um 
contingente populacional elevado. Ademais, tanto em decorrência do pequeno leque de 
alternativas contraceptivas, como pela dificuldade de acesso às mesmas, o aborto provocado 
acaba sendo uma das únicas alternativas para evitar-se um nascimento indesejável. 

Assim sendo, tem sido sugerido que, facilitando-se o acesso ao aborto provocado, as 
mulheres se veriam tentadas a substituir a anticoncepção pelo abortamento. Contudo, com base 
na experiência dos países que adotaram legislação liberal ao aborto, parece não haver evidências 
nesse sentido (Moore-Cavar, 1974; Moore-Cavar et al., 1976). Ao contrário, são os 
contraceptivos eficazes – pílula, DIU e esterilização – os que mais pesam no controle da 
fecundidade (Van der Tak, 1974). Mais que isso, pôde-se observar que na antiga URSS uma 
extensa campanha de difusão dos efeitos do aborto, aliada à larga fabricação de diferentes 
dispositivos intra-uterinos, resultou na substituição do aborto legal por contraceptivos (David, 
1974). De qualquer forma, deve ser levado em consideração que Tietze e outros comprovaram, de 
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forma conclusiva, que a utilização de métodos contraceptivos eficazes aliada ao aborto legal 
precoce como “apoio” – no caso de falhas do método ou de seu uso - constitui-se no regime 
reversível mais seguro para a regulação da fecundidade em qualquer idade (Tietze et al., 1976; 
Tietze, Lewit, 1978).   

 

I. 3. Aborto provocado e Fecundidade 

 

Tanto para o Brasil, quanto para o Estado de São Paulo, a aplicação de um modelo de 
decomposição da fecundidade, elaborado por Bongaarts (1980), permitiu destacar a importância 
dos métodos contraceptivos – na época, referindo-se quase que exclusivamente à pílula – e do 
aborto provocado, no acentuado declínio da fecundidade ocorrido no Estado de São Paulo – que, 
por sua vez, foi maior que o anotado no restante do país; apesar de o contraceptivo desempenhar 
papel decisivo nesse declínio o aborto provocado aparece com importância  acentuada. Aliás, 
acredita-se que este só não se apresenta com maior destaque devido à alta subestimação desse 
evento (Berquó et al., 1985). 

Ou seja, em linhas gerais, pode-se argumentar que o declínio da fecundidade ocorrido no 
Brasil, na década de 70, foi devido ao largo uso da pílula anticoncepcional e do aborto 
provocado. Na década de 80, uma grande parte desses métodos foi substituída pela esterilização 
feminina (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, 1994).   

Parece não haver dúvidas de que mulheres e/ou casais buscam livrar-se de uma gravidez 
não desejada a qualquer preço. Como nos dias de hoje o número de filhos desejados situa-se entre 
um e dois, além das relações sexuais pré-maritais e/ou esporádicas serem cada vez mais 
freqüentes, verifica-se um incremento no número de gestações não planejadas e não desejadas, 
sobretudo por parte das mulheres solteiras e ainda sem filhos. O aborto provocado é o único meio 
de solucionar o impasse de uma gravidez não desejada e solitária. 

A última Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde, 1996, mostrou que, no Brasil, das 
pessoas vivendo em união e com dois filhos vivos, 90% das mulheres e 88% dos homens não 
queriam uma outra gravidez. Daqueles com um filho, 50% não desejava aumentar sua prole. Na 
ausência de práticas seguras e adequadas para evitar a gravidez, e com uma taxa nacional de 
fecundidade total de 2,5 filhos por mulher na época da pesquisa, pode-se inferir que as gestações 
não planejadas tendem a ser bastante comuns (Sorrentino, 2001). 

Em nosso meio, para se evitar uma nova gravidez não planejada ou mesmo indesejada, às 
mulheres unidas cabe a opção pela esterilização mas às solteiras, apenas um outro aborto (Silva, 
1992, 2002). 

 

II. Quadro conceitual 

 

A prática do aborto induzido, particularmente a clandestina, envolve uma complexa rede 
de aspectos políticos, sociais, culturais e psicológicos que acabam tanto por “condenar 
moralmente” os que a ela recorrem como também, e assim não poderia deixar de ser, por levá-los 
a omitir deliberadamente essa experiência. Assim sendo, o problema da subestimação da 
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informação básica desponta, como o maior obstáculo a ser superado. Somam-se a esse os 
referentes à incongruência das medidas, taxas e proporções, e à fonte de dados, o que torna árduo 
chegar-se a conclusões adequadas sobre a ocorrência do evento em pauta.  

Assim é que, teoricamente, existem várias maneiras de se coletar informações sobre o 
aborto provocado. Por isso, não raras vezes, da leitura dos trabalhos sobre o tema extrai-se a 
idéia, falsa, de que poucas serão as dificuldades para proceder-se adequadamente à investigação 
do referido evento. 

As estatísticas oficiais de abortos legais, obviamente, seriam o instrumento mais eficaz, 
constituindo-se no ponto de referência para validação de estimativas derivadas de outras fontes de 
dados. Não obstante, esta fonte não está livre de imperfeições. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde, somente em alguns países onde o aborto é legalizado dispõe-se de registros que 
ofereçam informações fidedignas e completas sobre a sua ocorrência. Provavelmente, a 
informação é mais completa quando, por lei, é obrigatório autorizar-se oficialmente cada aborto, 
ou quando todos os abortos legais são realizados em hospitais ou estabelecimentos sujeitos à 
fiscalização oficial; e é menos completa para os abortos realizados em consultórios particulares. 
Nesse sentido, para o aborto ilegal, além de sub-registros, podem ocorrer imprecisões com 
respeito às características pessoais da mulher, tais como local de residência, idade e duração da 
gestação, contaminadas pela ilegalidade do evento, valores pagos, relações matrimoniais 
afetadas.  

Nos países onde a permissão é restritiva a única possibilidade de se estudar o aborto 
segundo estatísticas oficiais é relacioná-lo ao dano máximo, o óbito. Até onde se tem 
conhecimento, entretanto, a qualidade deste procedimento é bastante questionável. Além das 
imprecisões das informações contidas nos certificados de óbitos, outra desvantagem dos estudos 
por essa via é a de não se conseguir avaliar em que medida o aborto é realizado. Como o 
certificado da causa de morte costuma ser inexato, e desconhecendo a taxa de letalidade de cada 
enfermidade, não é possível extrair-se das estatísticas de mortalidade sequer uma estimação, 
ainda que aproximada, da incidência do aborto ilegal (Word Health Organization, 1998). 

Não se deve perder de vista, entretanto, que se o objetivo do estudo limita-se ao 
conhecimento das causas de mortalidade por aborto, enfocando-se os óbitos por essa causa, 
juntamente com outros óbitos maternos e/ou com óbitos por outras causas em mulheres em idade 
reprodutiva, ficam minimizadas as imprecisões da fonte de dados utilizada. Tal procedimento, 
portanto, pode ser bastante útil para determinar a influência que exerce a prática do aborto, legal 
ou ilegal, sobre a mortalidade materna. 

Quanto aos dados colhidos em arquivos policiais, salienta-se que não oferecem uma 
informação válida sobre a ocorrência do fenômeno, pois mesmo nos países em que o aborto é 
totalmente ilegal e a realização clandestina do mesmo é freqüente, raramente isto dá lugar a 
processos de investigação policial.  

As estatísticas hospitalares, por sua vez, somente propiciam informações sobre uma parte 
dos abortos ocorridos em determinado lugar, posto que, quando os mesmos cursam sem 
complicações não ocorrem hospitalizações. Como as técnicas abortivas vêm-se aperfeiçoando a 
cada dia, o número de casos de aborto provocado que requerem hospitalização tem sofrido 
considerável redução. Conseqüentemente, tais estatísticas revelam-se ao menos insuficientes para 
responder às questões mais relevantes que envolvem o conhecimento do abortamento provocado. 
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Segundo a OMS, raras vezes é possível calcular-se, com um grau razoável de exatidão, a 
porcentagem de abortos que requer hospitalização, além de que, seguramente, esta varia dentre e 
entre regiões. Tudo leva a crer, contudo, que uma minuciosa pesquisa divulgada recentemente 
pelo Instituto Alan Guttmacher obteve sucesso nessa tarefa. Além disso ela conseguiu estimar 
adequadamente o nível global de ocorrência do aborto clandestino. Mas, possivelmente por 
inviabilidade operacional, não foi capaz de abordar os diferenciais epidemiológicos. 

Segundo Santee (1975), as entrevistas domiciliares de caráter prospectivo constituem o 
instrumento mais eficaz para se avaliar, de forma abrangente, a questão do aborto clandestino. Os 
níveis de ocorrência obtidos no levantamento prospectivo do PEAL/TRANSLONG indicam, na 
visão desse autor, que o enfoque prospectivo é mais eficiente que o retrospectivo para recolher 
informações sobre o aborto, possibilitando, inclusive, realizar uma análise mais discriminada de 
sua ocorrência.  

A experiência ensina, contudo, que não é fácil obter a cooperação das entrevistadas, a 
ponto de muitas se auto-excluírem do estudo. Outro aspecto negativo relacionado aos estudos 
prospectivos é o fato de serem demasiadamente custosos, sobretudo quando requerem a prática 
de provas laboratoriais.  

Por fim, dentre as possibilidades que se apresentam para se conhecer a epidemiologia do 
abortamento ilegal, o levantamento retrospectivo continua sendo a melhor alternativa. Esse 
levantamento permite calcular, com bastante precisão, a variação da incidência do fenômeno ao 
longo do tempo, bem como obter dados sobre determinadas características sociodemográficas das 
mulheres que se dispõem a declarar a indução de um aborto. 

Esta modalidade de avaliação também não é isenta de críticas. Permeiam-se problemas de 
subestimação, não só em função das dificuldades em abordar-se o tema, decorrentes dos variados 
aspectos legais, socioculturais e religiosos,que seguramente conduzem a omissões voluntárias de 
informações, como também por problemas decorrentes do fator memória, que conduzem a 
omissões involuntárias. Ademais, esse tipo de levantamento encontra-se sujeito a erros 
sistemáticos que variam segundo as características concretas das informações. Nesse sentido, 
existem evidências de que o levantamento retrospectivo é sujeito a sub-informação, mesmo 
quando o foco de interesse da pesquisa reside em abordar o aborto provocado legalmente. Com 
efeito, na Hungarian Central Statistical Office (1977), ao se realizar esse tipo de levantamento, 
dois anos após a liberação do aborto, foram detectados somente 55% dos casos. Omissão dessa 
mesma ordem foi detectada posteriormente nos Estados Unidos (Singh, Wulf, 1994). 

Na tentativa de melhorar a qualidade da informação retrospectiva, vários pesquisadores da 
América Latina utilizaram-se de uma metodologia especial para detecção do aborto provocado. 
Sob a alegação de que as mulheres têm muita resistência em declarar a indução de um aborto e de 
que muitas vezes elas reportam como espontâneos os abortos que na realidade são provocados, tal 
metodologia recomenda perguntar-se sobre a perda – englobando os abortos espontâneos e os 
provocados ilegalmente - posto ter essa uma conotação de inevitável, para a qual não existe 
reprovação alguma. Ao que tudo indica, contudo, este esforço adicional realizado na tentativa de 
melhorar a qualidade da informação retrospectiva revelou-se antiproducente, sobretudo por 
inviabilizar justamente a caracterização do evento clandestino.  

Outro é o caso da Técnica de Resposta ao Azar (TRA), idealizada por Warner (1965), que 
possibilita melhorar a estimação do aborto ilegal em função de permitir à entrevistada oferecer 
informação sobre temas sumamente delicados sem contudo revelá-los ao entrevistador. 
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Estimativas derivadas do emprego desta técnica foram comparadas com as obtidas via técnica 
retrospectiva convencional em Taiwan (Cheng et al., 1972), Canadá (Krotki, Mcdaniel, 1977), 
Etiópia (Chow et al., 1979) e Turquia (Tezcan, Omran, 1981) revelando-se sistematicamente 
mais altas. Além disso, Rider et al. (1976) anotaram que as estimativas obtidas por meio dessa 
técnica não diferiam, estatisticamente, das obtidas via levantamento prospectivo, sendo que estas 
superavam em quase 100% as estimativas derivadas do levantamento retrospectivo convencional.  

Como já salientado diversas vezes, tivemos a oportunidade de empregar essa técnica, 
também com bastante sucesso, tanto no sub-distrito de Vila Madalena (Silva, 1992) quanto na 
Cidade de São Paulo (Silva, 1994), de sorte a produzirmos estimativas compatíveis com as 
divulgadas pelo Alan Guttmacher Institute (1994), ao lançar mão do recurso de generalização 
(aclare-se que não se trata se inferência estatística).   

Tal generalização parte do pressuposto de que 40 a cada 1000 mulheres recorrem 
anualmente, no Brasil, à indução de um aborto. Tal como preconizado por Requena (1964), essa 
medida – aborto/ mulher/ ano – revelou-se como sendo a mais estável, em nossas pesquisas, além 
de se apresentar com valores similares nas pesquisas de Vila Madalena, 1987, e Cidade de São 
Paulo, 1993 (Silva, 1992,1994). 

Em Silva (1990), foi proposta uma alternativa de levantamento mais simplificado que a 
TRA por não requerer do pesquisador conhecimento sobre probabilidade e estatística. Tal 
levantamento consistia, simplesmente, em recolher a informação básica, de forma sigilosa, nos 
moldes de uma eleição. Tivemos, também, a oportunidade de confirmar o sucesso desse tipo de 
abordagem na mesma região de Vila Madalena, em 2000 - o contraste entre ambos os tipos de 
abordagem – direta e indireta - revelou que o levantamento sigiloso permitiu detectar o dobro de 
abortos provocados quando comparado ao levantamento direto. Ademais, coincidentemente, esse 
mesmo método de levantamento de dados foi utilizado numa pesquisa populacional na Colômbia 
sob o titulo de “diligenciamento secreto”, obtendo também estimativas de ocorrência de aborto 
provocado compatíveis com as divulgadas pelo Instituto Alan Guttmacher (Zamudio, 1994). No 
Brasil, ambas as técnicas foram utilizadas por Olinto (1998) numa população de mulheres 
residentes em Pelotas, RS, apontando igualmente o dobro de abortos declarados no 
questionamento indireto – urna. Olinto, entretanto, não se propôs a diagnosticar o perfil das 
mulheres que provocaram um aborto.Com isso, fica inviável qualquer outra comparação entre 
nossos dados. 

 

III. Justificativa 

 

É de suma importância, tanto para a área de Saúde Pública, em particular para a Saúde 
Reprodutiva, quanto para a área de Demografia conhecer o perfil das mulheres que recorrem ao 
aborto provocado, especialmente ao ilegal. Não obstante, poucos são os estudos na América 
Latina e no Brasil que se propõem a tal tarefa. 

Silva, particularmente, desde seu doutoramento, pautado em dados populacionais, vem 
investindo na compreensão da dinâmica desse evento em nosso meio, com especial ênfase às 
relações entre aborto, fecundidade e contracepção, sobretudo entre adolescentes. Agora, visando 
a coroar esse esforço, busca detalhar os dados obtidos por Fusco, em uma pesquisa destinada 
somente aos jovens. 
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Será de grande valia ter em mãos resultados dessa pesquisa conduzida em uma população 
de alta vulnerabilidade social, relacionada entre outras às práticas abortivas e contraceptivas, no 
momento em que as políticas de redução da desigualdade social e da pobreza vêm ganhando novo 
vigor. 

        Em setembro de 2000, na Cúpula do Milênio promovida pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), os líderes das grandes potências mundiais e os chefes de Estado de 189 países, 
entre eles o Brasil, discutiram a gravidade do estado social de muitos países do mundo e 
definiram 8 objetivos que apontam para ações em áreas prioritárias para a superação da pobreza. 
Tais objetivos, chamados de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, apresentam metas, 
detalhadas em indicadores, que devem ser alcançadas, em sua maioria, até 2015.  O Objetivo 5, 
Melhorar a Saúde Materna, apresenta a Meta 6: Reduzir em três quartos, entre 1999 e 2015, a 
taxa de Mortalidade Materna. Os EUA, porém, contrapuseram às decisões do Cairo as chamadas 
Metas do Milênio divorciadas dos Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, o que provocou 
um verdadeiro retrocesso em relação ao Aborto, como questão de Saúde Pública, na medida em 
que passou a ser privilegiado apenas o momento da concepção produtiva (parto), em detrimento 
do enfoque à Mortalidade Materna como referente à morte de mulheres por complicações ligadas 
à gestação, parto e puerpério, vigente desde 1987 (International Safe Motherhood Conference, 
1987), reenfatizado na CIPD, Cairo, 94, e que incluía o Aborto como uma das formas de 
resolução possível, mesmo quando não desejável, da gestação (ressalte-se o peso relativo do 
aborto dentro das taxas de mortalidade materna) (Fusco, 2006). 

Não será possível atingir as metas do milênio em relação à redução de 75% da 
mortalidade materna, até o ano de 2015, sem intervir diretamente na mortalidade por aborto 
provocado. No período de 5 anos (2001/2006) em que foram adotadas as normas preconizadas 
para a assistência pré-natal e parto no Brasil, a mortalidade materna diminuiu apenas 5% 
(Temporão, 2007).  

Assim, devido à magnitude do problema e à multiplicidade de riscos aos quais as 
mulheres que abortam estão expostas, e considerando o largo uso desta prática clandestina nas 
diversas regiões do país, acreditamos ser importante compreender também como se dá o 
processo de decisão pelo aborto provocado, como etapa de um circuito pouco visível socialmente. 
Pretendemos coletar e fornecer informações que possam contribuir para as políticas de atenção e 
proteção à mulher na perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos, além dos sociais, civis e 
políticos. 

 

IV. Objetivos 

 

O objetivo central do presente trabalho é o de conhecer o comportamento sexual e 
reprodutivo dos jovens de 15 a 24 anos, residentes na Comunidade Favela Inajar de Souza, em 
2007. 

 

Objetivos específicos. 

 

1. Entender se e como se processa a prevenção das gestações. 
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2. No caso de o jovem não fazer qualquer prevenção, entender se e por que deseja uma 
possível gestação. 

3. Dentre os jovens com filhos, buscar conhecer se a gestação foi planejada e, em caso 
negativo, averiguar uso, forma de uso e falhas no uso de métodos contraceptivos. 

4. Investigar o quanto esses jovens valorizam o casamento (precoce) em contraste com 
outras alternativas – estudo, trabalho, etc.  

 

V. Metodologia 

 

Trata-se de um estudo transversal, realizado entre abril e agosto de 2007, em que todos os 
jovens na faixa etária de interesse, 15 a 24 anos, residentes na Comunidade Inajar, foram 
convidados a participar do estudo – Censo. As recusas foram poucas e não houve perdas. No total 
foram entrevistados 256 jovens, sendo 122 homens e 134 mulheres 

 

VI. Breve histórico da Comunidade alvo de estudo   

 

Em 2005, sob minha orientação, Carmen L. B. Fusco, médica, pós graduanda, efetuou um 
recenseamento das mulheres em idade fértil residentes na Favela Inajar de Souza – cerca de 400 
mulheres - com o intuito de conhecer a prevalência e as características sociodemográficas das 
mulheres com história de aborto provocado. Os principais achados foram apresentados no IIº 
Congresso da ALAP, realizado em Guadalajara. Em linhas gerais, ao contrário do padrão que 
prevalecia nos 3 inquéritos domiciliares anteriores, dois em Vila Madalena e outro na cidade de 
São Paulo – qual seja o de serem as mulheres solteiras, jovens e sem filhos nascidos vivos, as 
mulheres que mais recorrem ao aborto provocado diante de uma gravidez indesejada - na Favela, 
foram as mulheres casadas ou unidas consensualmente, mais velhas e com pelo menos 1 nascido 
vivo, as mulheres que mais lançaram mão de tal prática. A proporção de relatos de complicações 
pós-aborto, contudo, foi o achado mais surpreendente e mais alarmante. Quase 90% das mulheres 
que afirmaram ter provocado um aborto ou mesmo das que declararam abortamento espontâneo 
sofreram complicações pós-aborto, sobretudo hemorragia. Bastante intrigante é o fato de que 
ambos os grupos de mulheres – com aborto espontâneo e com aborto provocado – apresentaram 
igualmente uma elevada proporção de complicações (Fusco, 2006). Em nenhum dos outros 
inquéritos domiciliares foi encontrada uma proporção tão alarmante de complicações pós-aborto; 
ao contrário disto, no caso da Cidade de São Paulo, por exemplo, detentora da menor renda 
familiar e do maior número de mulheres que relataram ter tido algum problema de saúde pós-
aborto provocado, apenas 5 em 100 mulheres com aborto provocado declararam esse tipo de 
complicação.  

Certamente, a desigualdade sócio-econômica justifica por si só a diferença de perfil na morbidade 
entre as mulheres com aborto uma vez que esse resulta, em última instância, do descompasso ao 
acesso a serviços privados de saúde – única alternativa para se realizar um aborto provocado em 
adequadas situações de higiene e/ou local e, por consequinte, evitar os agravos derivados de um 
aborto provocado em locais insalubres, por profissionais não qualificados, ou mesmo de um 
aborto auto-provocado. 
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Enquanto a renda familiar mediana de Vila Madalena girava ao redor de 7.5 salários mínimos em 
1987 (aumentou nos 13 anos decorridos entre as 2 visitas domiciliares e alcançou a cifra de 10 
SM em 2000), na Cidade de São Paulo em 1993, a renda familiar mediana era de 
aproximadamente 5 SM. Ademais, na ordem citada desses contextos, o número médio de filhos 
por mulher em idade fértil assumia os seguintes valores 1,3; 1,5 e 1,0. Ou seja, conforme o 
esperado, verifica-se correlação inversa entre fecundidade e renda familiar (Silva, 1998). 

Além de a Cidade de São Paulo possuir o dobro da renda familiar mensal da anotada na Favela 
Inajar de Souza (2,5 SM), mesmo com 20 anos de diferença entre as duas pesquisas, o que só 
majora a desvantagem econômica desta última, há ainda o fato de o total de membros das 
famílias ser menor do que os observados atualmente na Favela Inajar. 

Entretanto, ao contrário do esperado, na favela Inajar de Souza, que apresenta uma renda familiar 
mediana de apenas 2,5 SM – e um número médio de habitantes por domicílio de 4,5, mais que o 
dobro do observado em Vila Madalena 2000, por exemplo – a média de filhos pelo total de 
mulheres em idade fértil foi de apenas 1,6 , com uma porcentagem elevada das gestações tendo 
ocorrido até os 20 anos de idade, o que demonstra a precocidade da vida reprodutiva dessa 
população (Fusco, 2006).  

Sob a direção de Carmen Fusco, a ONG Gesto&Ação desenvolve nessa comunidade, há pouco 
mais de 8 anos, um trabalho educativo sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, 
com distribuição de preservativos masculinos, de forma ininterrupta, e, eventualmente, de 
contraceptivo de emergência (Fusco, 2001,2005). 

Se por um lado, os aspectos acima citados, juntamente a outros (Sawyer, 1997), permitem obter 
uma baixa fecundidade nessa comunidade (favela Inajar) por outro, a fecundidade é maior em 
idade precoce. Com efeito, as mulheres, via de regra, optam pela continuidade de uma gestação 
ocorrida precocemente. Assim sendo, rapidamente atingem o patamar de filhos desejados e/ou já 
estão satisfeitas com o tamanho de sua prole. A partir daí, então, recorrem largamente ao aborto 
provocado. Ou seja, a prática do aborto é realizada preferencialmente pelas mulheres que já 
completaram sua fecundidade e, ao contrário, a maternidade é condensada em idades precoces, de 
maneira que as mulheres têm seu segundo filho, em média, aos 22 anos de idade (Fusco, 2006). 

Por que a ocorrência da maternidade precoce, apesar da ação educativa da ONG Gesto&Ação e 
da distribuição gratuita de métodos contraceptivos? Por que a opção pela maternidade precoce se, 
num futuro próximo, recorrer-se-á ao aborto provocado? Enfim, por que a disponibilidade de 
contraceptivos e a educação continuada não dão conta de retardar a idade média das mulheres ao 
primeiro nascimento vivo, o que reduziria também a recorrência ao aborto provocado? Será 
porque o casamento é a opção de vida mais cobiçada? Seria um filho o trampolim para agilizar a 
viabilização dessa opção? 

Parte dessas inquietações foram solucionadas com a realização de uma nova pesquisa na 
Comunidade Inajar de Souza, realizada em 2007. Essa pesquisa foi conduzida com o objetivo de 
delinear o comportamento sexual e reprodutivo dos jovens de ambos os sexos entre 15 e 24 anos 
de idade.  

A outra parcela de inquietações, mais precisamente a relativa às mulheres mais velhas, nos 
pareceu que seria respondida automaticamente após a realização da pesquisa que nos 
propusermos efetuar entre os jovens. Mesmo em não sendo verdadeira essa suposição, não 
haveria muitas opções nesta pesquisa para o encaminhamento das “questões sexuais e 
reprodutivas” às mulheres mais velhas, num curto espaço de tempo; contudo, por ocasião das 
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entrevistas efetuadas em 2005 (Fusco, 2006), verificou-se que a grande maioria das mulheres que 
responderam sobre o “motivo do não-uso de contraceptivos no momento” - 75% - eram 
esterilizadas. Esse grupo de mulheres correspondia quase que integralmente a mulheres que se 
encontravam casadas ou unidas consensualmente. Os outros 25% não manifestaram o desejo de 
se “esterilizar”; provavelmente por serem jovens e pretenderem ainda constituir outra relação 
conjugal e talvez engravidarem novamente, mesmo que alegassem já ter alcançado o número de 
filhos idealizado.   

        

VII. Resultados 

 

Nos resultados desta última pesquisa junto aos jovens em situação de pobreza, constatamos que, 
ao contrário do que se costuma imaginar, eles não buscam a gravidez, não consideram o 
casamento uma formula mágica para melhorar de vida ou simplesmente uma maneira de sair da 
casa dos pais e terem seu próprio lar.  Esses jovens valorizam muito mais a própria independência 
financeira, os estudos e o emprego do que o casamento precoce ou os filhos em tenra idade. Esse 
perfil de comportamento mostrou-se, estatisticamente falando, equivalente para homens e 
mulheres. Com efeito, quando questionados sobre a importância dada a cada um dos quesitos 
referidos no Quadro 1, cerca de 90% dos jovens afirmou terem muita importância (Muita) os 
seguintes itens: estudo, emprego, estudo do companheiro e emprego do companheiro. Essa 
porcentagem só foi superada pelo quesito “Casa própria” que apresentou 98% dos jovens 
atribuindo-lhe grande importância. “Ter carro”, por exemplo, que também aparece com destaque, 
mostrou uma concentração de 70% dos jovens referindo grande (Muita) importância à sua 
aquisição.  Em contraste, cerca de 65% dos jovens alegaram não dar nenhuma importância ao 
casamento precoce – antes dos 20 anos de idade (Quadro 1).  

Foram entrevistados 123 homens e 134 mulheres - todos os moradores da Comunidade, com 
idades entre 15 e 24 anos completos, foram convidados a participar do estudo e menos de 10% 
recusou o convite. Dentre os jovens que participaram do estudo, 99 mulheres e 102 homens já 
haviam iniciado sua vida sexual, em média aos 15 e 14 anos de idade respectivamente –  esse ano 
de diferença é estatisticamente significativo. A maioria das jovens com vida sexual ativa, 57 em 
99, já havia engravidado, sendo que 41 já possuíam algum filho nascido vivo, 6 haviam 
provocado um aborto e 8 estavam grávidas no momento da entrevista. 

Por outro lado, das 57 mulheres com alguma gestação, 51 – ou 89% - eram casadas ou unidas, 
contudo 42 (82,3%) destas admitiram que engravidaram sem desejar. Ademais, 28 dessas 42 
jovens, alegaram estar usando método contraceptivo - sobretudo preservativo (“camisinha”) – 
antes de engravidar, mas “o método falhou” sic. 

Quanto aos homens, apenas 28, 27%, dos 102 com vida sexual ativa, declararam ter engravidado 
alguma companheira e somente 11 – 10% - deles têm filhos. Além disso, uma parcela 
considerável daqueles 28 jovens, 39,3%, declarou que alguma companheira provocara um aborto. 
Tanto quanto as mulheres,a grande maioria -23 em 28, ou 82,1% - não desejava a gravidez e a 
quase totalidade desses alegou “falha” no uso, ou rompimento, da camisinha. 

 Do total das 134 mulheres entrevistadas, 40,  ou cerca de 30%,  já recorreram  à 
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“pílula do dia seguinte” (CE).  Igualmente 30% dos homens relataram que alguma companheira 
fez uso desse método contraceptivo. Por outro lado, cerca de 60% (60) das mulheres e 85% (87) 
dos homens, com vida sexual ativa, fazem uso rotineiro de contraceptivos. 

 

VIII. Considerações finais 

 

Considerando-se apenas os jovens com vida sexual já iniciada, e excluindo-se as mulheres 
grávidas, e sem companheiro no momento da entrevista, do denominador, pode-se observar que 
quase todos os jovens “expostos” a uma gestação faziam uso de algum método contraceptivo no 
momento da entrevista. Todos mostraram-se bastante cientes dos compromissos para com sua 
saúde reprodutiva e as mulheres com vida sexualmente ativa fazem exames ginecológicos 
rotineiramente. 

Do exposto, depreende-se que a ONG Gesto&Ação, com sua intervenção em saúde, aliada ao 
Serviço de Saúde da região, desempenham papel preponderante na viabilização do controle da 
fecundidade.  Contudo, mesmo diante de um quadro bastante propenso a não permitir a 
ocorrência de uma gestação não-planejada, esta aparece, e numa proporção similar entre os dois 
sexos – quase 80%. Contraditório? Não nos parece; do relato desses jovens emerge a dificuldade 
em se obter a pílula convencional de forma rotineira e/ou a inviabilidade da mulher prosseguir 
com esse método por conta de efeitos colaterais. Emerge, ainda, a experiência negativa de 
mulheres que recorreram à “pílula do dia seguinte” (CE) – tanto no relato de mulheres quanto no 
de homens. A opção contraceptiva que resta a esses jovens, portanto, é basicamente a 
“camisinha”, acusada por uma boa parcela dos jovens, sobretudo dos homens, de apresentar 
“falha” ou rompimento. Ora, numa fase de vida em que o ritmo de atividade sexual é bastante 
intenso, certamente a porcentagem de falhas se apresenta com maior freqüência.  Uma vez mais, 
portanto, frisamos a necessidade de investir recursos na obtenção de um método contraceptivo 
mais adequado ao início da vida sexual.  

Por fim, poderíamos alegar que diante de uma gestação não-planejada a desigualdade de gênero 
se apresenta, dado que a maioria dos homens jovens relata a opção pelo aborto provocado, 
enquanto a maioria das mulheres opta pela continuidade da gestação? Acreditamos que não. A 
grande maioria dos jovens do sexo masculino – 16 em 19 – contou com o apoio da companheira 
na decisão de provocar um aborto. Igualmente, a maioria das mulheres que deram continuidade à 
gravidez – 36 em 41 – planejada ou não, contaram com o apoio dos companheiros, via de regra 
empregados e com mais de 24 anos de idade. 

O mais provável, portanto, é que haja uma omissão na ocorrência de abortos provocados por 
parte das mulheres. Afinal, o aborto é ilegal e a elas cabe o papel de rés, além dos riscos à sua 
saúde – 60% dos jovens de ambos os sexos, entre os que optaram pelo aborto, relataram ter 
sofrido algum tipo de complicação pós-aborto. Por outro lado, ao evitar enfrentar um aborto 
clandestino feito em condições inadequadas, as mulheres que encontram apoio financeiro nos 
parceiros, mais factível entre os mais velhos, abrem mão de suas expectativas de vida – estudo, 
emprego, etc., para se tornarem mãe prematuramente. Apenas a legalização do aborto, nos 
parece, poderia reverter esse quadro.     
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Quadro 1- Número e porcentagem de jovens - 15 a 24 anos de idade - segundo importância atribuída a alguns 
quesitos e sexo - Comunidade Favela Inajar de Souza, 2007 

  
Fonte: Gesto&Ação 

 

Que importância 
vc. atribui a: 

SEXO Nada 
N/% 

Pouca 
N/% 

Médio 
N/% 

Muita 
N/% 

Total 
N/% 

P 
(sig.) 

Casamento Formal F 
 

 M 

16 
11,9% 

11 
8,9% 

 

10 
7,5% 
13 

10,6% 
 

36 
10,6% 

46 
37,4% 

 

72 
53,7% 

53 
43,1% 

 

134 
100,0% 

123 
100,0% 

 

0,175 

Ter filhos F 
 

M 
 

14 
10.4% 

8 
6,5% 

6 
4.5% 
11 

8,9% 

22 
16.4% 

24 
19,5 

92 
68.7 
80 

65,0% 

134 
100,0% 

123 
100,0% 

 
0,312 

Estudar F 
 

M 
 

1 
0,7% 

2 
1,6% 

0 
0,0% 

4 
3,3% 

6 
4,5% 

9 
7,3% 

 

127 
94,8% 
108 

87,8% 

134 
100,0% 

123 
100,0% 

 
0,111 

Família F 
 

 M 
 

2 
1,5% 

0 
0,0% 

1 
0,7% 

1 
0,8% 

5 
3,7% 

2 
1,6% 

126 
94,0% 
120 

97,6% 

134 
100,0% 

123 
100,0% 

 
0,397 

Emprego F 
 

 M 
 

2 
1,5% 

1 
0,8% 

1 
0,7% 

2 
1,6% 

10 
7,5% 

7 
5,7% 

121 
90,3% 
113 

91,9% 

134 
100,0% 

123 
100,0% 

 
0,801 

Filhos dentro do 
casamento 

F 
 

 M 
 

10 
7,5% 

9 
7,3% 

7 
5,2% 
17 

13,8% 

27 
20,1% 

35 
28,5% 

90 
67,2% 

62 
50,4% 

134 
100,0% 

123 
100,0% 

 
0,019 

Marido/Esposa F 
 

 M 
 

15 
11,2% 

4 
3,3% 

6 
4,5% 

6 
4,9% 

43 
32,1% 

30 
24,4% 

70 
52,2% 

83 
67,5% 

134 
100,0% 

123 
100,0% 

 
0,025 

Casar cedo F 
 

 M 
 

55 
41,0% 

55 
44,7% 

28 
20,9% 

34 
27,6% 

40 
29,9% 

30 
24,4% 

11 
8,2% 

4 
3,3% 

134 
100,0% 

123 
100,0% 

 
0,186 

Morar só F 
 

M   
 

27 
20,1% 

38 
30,9% 

25 
18,7% 

23 
18,7% 

31 
23,1% 

30 
24,4% 

51 
38,1% 

32 
26,0% 

134 
100,0% 

123 
100,0% 

 
0,119 

Morar com o(a) 
companheiro(a) 

F 
 

  M 
 

22 
16,4% 

8 
6,5% 

16 
11,9% 

11 
8,9% 

47 
35,1% 

40 
32,5% 

49 
36,6% 

64 
52,0% 

134 
100,0% 

123 
100,0% 

 
0,023 

Ter casa própria F 
 

 M 
 

1 
0,7% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

2 
1,6% 

1 
0,7% 

2 
1,6% 

132 
98,5% 
119 

96,7% 

134 
100,0% 

123 
100,0% 

 
0,315 

Ter carro F 
 

 M 
 

3 
2,2% 

4 
3,3% 

4 
3,0% 

3 
2,4% 

44 
32,8% 

18 
14,6% 

83 
61,9% 

98 
79,7% 

134 
100,0% 

123 
100,0% 

 
0,007 

Companheiro(a) 
com estudo 

F 
 

 M 
 

4 
3,0% 

1 
0,8% 

3 
2,2% 

4 
3,3% 

15 
11,2% 

10 
8,1% 

112 
83,6% 
108 

87,8% 

134 
100,0% 

123 
100,0% 

 
0,466 

Companheiro(a) 
com emprego 

F 
 

 M 
 

0 
0,0% 

1 
0,8% 

2 
1,5% 

4 
3,3% 

7 
5,2% 
13 

10,6% 

125 
93,3% 
105 

85,4% 

134 
100,0% 

123 
100,0% 

0,192 
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