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Escolha limitada  
do método

ABORTO

A maioria das 
mulheres que 
recorrem aos 
serviços públicos 
não pode escolher 
o método de 
interrupção, 
como manda a lei

A lei que autoriza a interrupção 
da gravidez por vontade da mu-
lher até às 10 semanas vigora há 
mais de 3 anos. Segundo o últi-
mo Relatório da Inspecção-Geral 
de Actividades em Saúde, há 39 
estabelecimentos públicos e 3 
privados autorizados a realizá-la. 
Em conjunto, efectuaram 17518 
intervenções, em 2008, por vezes, 
em condições indesejáveis: uma 
inspecção da mesma entidade a 8 
locais públicos em Portugal con-
tinental revelou pouco pessoal 
afecto aos serviços de interrup-
ção, espaços inadequados e falta 
de informação ao público sobre 

Internet
é a principal 

fonte de 
informação  

sobre aborto 

a consulta. Nalguns, o funciona-
mento dos serviços depende da 
disponibilidade dos profissionais, 
é frequente não haver equipas 
multidisciplinares, com médicos, 
enfermeiros e psicólogo, e não ser 
dada oportunidade de escolher o 
método de aborto (cirúrgico ou 
com medicamentos) à paciente, 
como manda a lei. Esta falha mar-
ca também a experiência da maio-
ria das mulheres que responderam 
ao nosso inquérito. O grupo inclui, 
sobretudo, habitantes de cidades, 
entre os 18 e os 40 anos, católicas e 
casadas ou a viver com alguém.     
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relato corajoso 
de 348 mulheres 

O NOSSO ESTUDO

• Entre Outubro de 2009 e Mar-
ço de 2010, as clínicas e hos-
pitais autorizados a praticar 
interrupção voluntária da gravi-
dez distribuíram o nosso ques-
tionário às mulheres. O mesmo 
foi feito em Espanha e Itália.
• Obtivemos 348 respostas anó-
nimas (35 portuguesas), que, 
não sendo representativas, dão 
uma ideia do funcionamento. 
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A lei não responde a 
todas as situações, 
mas permite um aborto 
seguro à maioria, 
garante a médica

entrevista exclusiva
Maria José Alves, 
ginecologista

Porquê a preferência pelo 
aborto cirúrgico no público?  
Em Portugal,recorremos mais ao 
aborto medicamentoso do que 
noutros países porque come-
çámos trabalhar depois deles, 
quando já se sabia que o méto-
do é seguro e eficaz. Foi também 
a única forma de implementar 
a lei. Com os recursos que tí-
nhamos e a pouca prática dos 
profissionais em aborto cirúr-
gico, não era possível organizar 
os serviços para atender todas 
as mulheres se não tivessemos 
dado primazia ao medicamen-
toso. As mulheres aceitam-no 
bem, provavelmente, porque já 
era uma prática antes da lei.

os privados tendem a dar 
mais escolha às mulheres e 
recorrem mais ao cirúrgico... 
Não dão mais alternativa, or-
ganizam-se de modo a induzir 
a escolha cirúrgica. Por vezes, 
diabolizam o método medica-
mentoso, o que é pouco sério.
Nestes locais, preferem o cirúr-
gico porque o medicamentoso 
exige uma logística mais pesada: 

exige mais consultas e, como im-
plica maior risco de homorragia, 
que pode ocorrer passados dias, 
vigilância mais apertada e o su-
porte de um serviço de urgência, 
que não existe nestes locais. 

o que fazer para melhorar a 
privacidade? 
Algumas instituições têm espe-
cial cuidado com as instalações, 
procurando oferecer locais re-
servados. Pode ser bom, mas é 
também um reflexo do estigma 
que envolve o aborto. Há locais 
onde a consulta de interrupção 
funciona em conjunto com ou-
tras. Por exemplo, num gabinete 
fazem interrupções, seguimento 
da gravidez e tratam corrimen-
tos. Quando a mulher é chama-
da, ninguém vai olhá-la ou ques-
tionar o que vai fazer.
A privacidade pode colocar-se 
também ao nível dos profissio-
nais a consultar. Não devia ser 
obrigatório passar pelo centro 
de saúde, por exemplo. A pes-
soa pode não querer ser reco-
nhecida. As mulheres deviam ter 
acesso directo ao hospital. 

“Sem a  
primazia 

do aborto 
medica-

-mentoso, 
não teríamos 

conseguido 
aplicar a lei”

“Não devia 
ser obrigatório 

passar pelo 
centro de 

saúde”

"os profissionais têm de ser educados para 
aceitar as opções do paciente", defende 

“Luto pela 
escolha da 
mulher”

decididas e informadas
■ Mais de dois terços das inquiridas 
tomou a decisão de interromper a 
gravidez antes da 6.ª semana. Três 
em cada 10 procuram informação 
sobre o processo e os locais onde 
recorrer na Internet. O médico de 
família e os amigos foram outras 
fontes importantes. Muito poucas 
tiveram dificuldade em encontrar 
os dados necessários.
■ Um terço dirigiu-se, em primeiro 
lugar, ao médico de família e ou-
tras tantas a uma enfermeira. Me-
tade destes profissionais não opi-
nou sobre o pedido e os restantes 
apoiaram a paciente.
■ Em geral, as inquiridas sentiram-
se à-vontade a expor a situação e 
a maior parte recebeu explicações 
sobre a intervenção: qual o per-
curso, como iria decorrer e as pos-
síveis complicações, por exemplo. 
A informação foi considerada bas-
tante satisfatória por grande parte 
das mulheres, mas uma em cada 
10 considerou-a insuficiente.
■ A quase todas foi referido o perí-
odo de reflexão de 3 dias na con-
sulta inicial. Este período é obriga-
tório e respeita ao mínimo entre a 
primeira consulta e a intervenção. 
Uma em 10 pacientes afirmam não 
ter recebido o alerta.
■ Quase metade não foi informa-
da sobre a possibilidade de obter 
apoio psicológico, também reco-
nhecido na lei. Falta de informa-
ção é maior no  Algarve e a região 
de Lisboa e Vale do Tejo. Este as-
pecto assume especial importân-
cia, porque quase 50% das mulhe-
res confessaram a necessidade de 
falar com um profissional sobre as 
suas emoções. As que tiveram essa 
oportunidade, julgam que foi útil.

dois métodos,
uma opção
■ A grande maioria das inquiridas 
efectuou a interrupção em hos-
pitais públicos, em média, 6 dias 
após a primeira consulta. Nesta 
altura, 9 em cada 10 mulheres con-
tavam até 8 semanas de gravidez. 
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Três quartos preferiam um aborto 
mais precoce.
■ Em cada 10 mulheres que recor-
reram ao Serviço Nacional de Saú-
de, 8 não tiveram oportunidade de 
escolher o método: foi imposto o 
medicamentoso. Consiste na toma 
de 2 comprimidos, um no hospital, 
na presença de um profissional de 
saúde, e outro em casa, passadas 
48 horas.
■ As que recorreram a uma clínica 
privada tiveram mais voto na ma-
téria e a maioria foi submetida a 
aspiração cirúrgica.
■ A ciência mostra que ambos são 
eficazes e seguros. Os medicamen-
tos oferecem mais privacidade, já 
que a última fase ocorre em casa, 
mas podem demorar alguns dias a 
produzir efeito. O risco de hemor-
ragia, de aborto incompleto e dor 
é maior do que na cirurgia. Esta 
exige anestesia, também com os 
riscos associados. A interrupção 
ocorre de imediato, mas só pode 
ser feito no hospital, o que causa 
problemas a algumas pacientes. 
Mais de metade das que nos res-
ponderam manifestaram alguma 
preocupação em encontrarem al-
guém conhecido no hospital.
■ A espera em nada ajuda a priva-
cidade. Em média, cada inquirida 
esperou 65 minutos para ser rece-
bida pelo médico ou enfermeiro 
que controlou a intervenção. As 
italianas e espanholas esperaram 
menos de metade do tempo.
■ Os serviços não permitiram a 
companhia de um familiar duran-
te a operação a quase metade das 

Um quinto  
das inquiridas 

sentiu a 
sua decisão 
condenada, 
sobretudo, 

por médicos e 
enfermeiros

mulheres, apesar de muitas terem 
indicado que preferiam ser acom-
panhadas. Três em cada 10 enfren-
taram a situação sozinhas, mesmo 
sendo possível levar alguém. 
■ Quase todas as pacientes volta-
ram a casa no dia da intervenção, 
mas um quinto não se sentia emo-
cionalmente preparada para aban-
donar o estabelecimento.

dor, náuseas e tonturas
■ Em cada 10 inquiridas, 3 revela-
ram muitas dores durante o pro-
cesso, sobretudo ao nível abdomi-
nal. Metade esperava intervenções 
menos dolorosas. Num terço dos 
casos, o problema prolongou-se 
por 2 semanas.
■ A maioria combateu o problema 
com analgésicos, que não tiveram 
os resultados desejados em 40% 
das inquiridas.
■ Além da dor, surgiram náuseas, 
vómitos e tonturas com alguma 
frequência. O aborto com medi-
camentos registou maior número 
de queixas, tre os métodos usados 
nos 3 países do estudo. A aspiração 
com um tubo flexível (Karman), 
mais usada em Itália, é a mais sua-
ve, segundo as mulheres.

TesTe sAúde AconselhA

decisões informadas
e contracepção à medida

´  se decidir por uma interrupção voluntária 
da gravidez, preste atenção aos prazos. A lei 
permite-a até à 10 semanas e exige um prazo 
de reflexão de 3, após a consulta inicial. 

´ no primeiro contacto, deve receber um 
documento de consentimento informado, com 
todas as explicações sobre o procedimento. leia 
e exponha todas as dúvidas. 

´ se precisar de apoio psicológico, fale com 
os técnicos de saúde ou administrativos. os ser-
viços devem dispor de um psicólogo. o método 
(medicamentos ou cirúrgico) deve também ser 
uma opção da paciente.

´ caso mantenha uma vida sexual activa, 
é essencial recorrer  à contracepção logo que 
inicie o processo de aborto. se o método que 
costuma usar  não a satisfaz, discuta as difi-
culdades com o médico. em conjunto, encon-
trarão outro seguro, eficaz e que responda às 
necessidades.
 
Vantagens e inconvenientes de 10 métodos contraceptivos 

em www.deco.proteste.pt

direcção-Geral da saúde 
www.dgs.pt

Associação para o Planeamento
da Família
www.apf.pt 

linha opções
707 20 02 42

outras InformaçõEs

83% 
74% 
71% 

67% 

muito satisfeitas com apoio recebido

3 em cada 10 inquiridas revelaram insatisfação com a falta de apoio de amigos. 
O companheiro é o melhor suporte para a maioria. Mas, das que sentiram cul-
pabilizadas por abortarem , um terço atribui responsabilidade ao parceiro

Companheiro

Profissionais

Familiares

Amigos

contraceptivos
na bagagem
■  Os contraceptivos são a solução 
para prevenir a gravidez indeseja-
da e o aborto. Metade das inqui-
ridas não usava nenhum método 
antes de engravidar. Um terço afir-
mou, contudo, que tomava a pílu-
la. Esta apresenta mais de 95% de 
eficácia, pelo que a gravidez pode 
significar falhas na utilização.
 ■ Após o aborto, as inquiridas 
foram aconselhadas sobre con-
traceptivos e passaram a usá-los, 
com destaque para a pílula É sinó-
nimo de que não desejam repetir 
a experiência, apesar de a maioria 
manifestar plena satisfação com 
os cuidados recebidos. 


