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RESUMO 

Muitos abortamentos em condições inseguras continuam ocorrendo no Brasil 

acarretando risco desnecessário, transtornos físicos e mentais e, ainda a morte de 

algumas mulheres. O caráter de ilegalidade e o estigma dificultam as estimativas da 

frequência do agravo e metodologias indiretas são usadas. Objetivo: analisar a série 

temporal de aborto inseguro no estado do Rio de Janeiro, de 2008 a 2017. Metodologia: 

estudo descritivo, ecológico de tendência temporal. População: mulheres em idade fértil 

(faixa etária de 15 a 44 anos), residentes no estado do Rio de Janeiro. Fonte de dados: 

dados secundários de internações hospitalares por complicações de aborto do SIH-SUS. 

Usou-se metodologia indireta, baseada na fórmula proposta pelo Instituto Guttmacher. 

Para calcular o número de abortos induzidos/ inseguros (AI), aplicaram-se fatores de 

correção de acordo com faixas etárias e probabilidade de a mulher ser usuária de plano 

de saúde, baseado em dados nacionais e do estado. A partir da estimativa, outros 

indicadores foram obtidos: taxa de abortos induzidos/ inseguros por mulheres em idade 

fértil (TAI-MIF) e a razão de abortos induzidos/ inseguros por nascidos vivos (RAI-

NV). A análise de tendência temporal foi por meio do Joinpoint Regression, que realiza 

regressão linear em escala logarítmica. Resultados: Ao considerar as internações por 

códigos da CID-10 O03 a O08, as mulheres de 20 a 24 anos lideraram a quantidade de 

hospitalizações em todos os anos analisados. A TAI-MIF total ficou em 5 por mil MIF 

no ano de 2017. Durante o período, foi maior para mulheres de 20-24 anos, por volta de 

8/mil MIF, seguida da faixa etária de 25-29 anos e das adolescentes. A TAI-MIF mais 

baixa ficou com as mulheres mais velhas, menor que 2/mil MIF. Ao analisar a série 

temporal demonstrou-se predomínio do padrão de estabilidade, com exceção dos 

extremos de idade. Adolescentes tiveram redução no final do período, enquanto para 

mulheres mais velhas, observou-se aumento constante no período, 2% ao ano. Para o 

indicador RAI-NV, as mulheres de 40 a 44 anos lideraram, com valores entre 17 e 18 

abortos por 100 nascidos vivos, seguidas das mulheres entre 35 a 39 anos e das 

adolescentes, entre 9 e 10/100 NV. O padrão da série temporal para este indicador foi de 

estabilidade, em todas as faixas etárias. Considerando os dois procedimentos mais 

frequentes de O03 a O08, observou-se declínio percentual nos abortos espontâneos e 

aumento nos abortos não especificados tanto para a taxa por mil mulheres em idade 

fértil, quanto para a razão por cem nascidos vivos.  
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Conclusão: Houve diferença na magnitude de acordo com faixa etária, destacando-se 

adolescentes e mulheres mais velhas, o que pode orientar para políticas de planejamento 

familiar e acolhimento de mulheres.  

Descritores: Aborto Induzido; Internação Hospitalar; Saúde da Mulher; Direitos 

Sexuais e Reprodutivos; Estudos de séries temporais. 
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ABSTRACT 

 

Many abortions in unsafe conditions continue to occur in Brazil, causing unnecessary 

risk, physical and mental disorders and even the death of some women. The illegality 

and stigma characters make it difficult to estimate the frequency of the injury and 

indirect methodologies are used. Objective: to analyze the induced/ unsafe abortion 

time series in the state of Rio de Janeiro, from 2008 to 2017. Methodology: descriptive 

ecological study, with time series analysis. Population: women of childbearing age 

(aged 15 to 44 years), living in the state of Rio de Janeiro. We used SUS secondary data 

on cases of hospitalizations due to abortion complications. An indirect methodology 

was used to estimate the abortion rates, based on the formula proposed by the 

Guttmacher Institute. We applied correction factors according to age groups and the 

probability of being a health plan user, based on national and state data. From this 

estimate, other indicators were obtained: the abortion rate of induced/ unsafe by women 

of childbearing age (TAI-MIF) and the abortion ratio of induced/ unsafe by live births 

(RAI-NV). The Joinpoint Regression model, which fits linear regression on a 

logarithmic scale, was used to perform time series analysis.. Results: When considering 

hospitalizations for CID-10-codes O03 to O08, women aged 20 to 24 years led the 

number of hospitalizations in all years analyzed. The total TAI-MIF stood at 5/1000 

MIF in 2017. During the period, it was higher for women aged 20-24 years, around 

8/1000 MIF, followed by the 25-29 years age group and adolescents. Older women 

presented the lowest TAI-MIF, less than 2/1000 MIF. When analyzing the time series, 

there was a stability pattern, with the exception of age extremes. Adolescents had a 

reduction at the end of the period, while for older women, there was a constant increase 

in the period, 2% per year. For the RAI-NV indicator, women aged 40 to 44 years led, 

with values between 17 and 18 abortions per 100 live births, followed by women 

between 35 and 39 years old and adolescents, between 9 and 10/100 NV. The time 

series pattern for this indicator was stability, in all age groups. Considering the two 

most frequent procedures from O03 to O08, there was a percentage decline in 

spontaneous abortions and an increase in unspecified abortions both for the rate per 

thousand women of childbearing age and for the ratio per hundred live births. 

Conclusion: There was a difference in magnitude according to age group, with 

emphasis on adolescents and older women, which can guide family planning and 

comprehensive women's healthcare policies.  
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Descriptors: Induced Abortion; Hospital internment; Women's Health; Sexual and 

Reproductive Rights; Time series studies. 
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APRESENTAÇÃO  

 

 A presente Dissertação se mantém na temática do meu Trabalho de Conclusão 

de Curso apresentado no primeiro semestre de 2016, na Escola de Serviço Social da 

Universidade Federal Fluminense. 

 Como assistente social tenho o dever de lutar pela garantia de direitos, 

principalmente das mulheres, que têm os seus direitos negados, como autonomia sobre 

o seu próprio corpo, sua sexualidade e reprodução, frutos de uma estrutura patriarcal. 

 O aborto ao ser compreendido como um direito, encontra no Serviço Social uma 

área para pensar e concretizar a respeito dos direitos reprodutivos das mulheres.   

 No entanto, o aborto, pelas condições de criminalização e insegurança, se 

caracteriza como agravo de saúde pública, segundo dados nacionais e internacionais.  

Diante deste cenário, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) já se 

posicionou a favor da batalha pela descriminalização do aborto. Persistem ainda lacunas 

no âmbito acadêmico, e as produções em relação ao assunto são escassas. 

 Assim, devido ao meu intenso interesse por esse tema, indispensável na 

sociedade, e que considero sendo pouco discutido, porém de alta relevância, este estudo 

foi realizado.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua o aborto como “o produto 

da concepção eliminado no abortamento”, o qual é definido como “a interrupção da 

gravidez até a 20ª ou 22ª semana e/ou com o produto da concepção pesando menos que 

500g”. Este evento pode ocorrer de forma espontânea, em aproximadamente 10 a 15% 

das gestações, ou ser induzido, nas situações de gravidez não intencional 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 Bearak et al. (2018) estimaram a frequência de gravidez não intencional como 

uma função do quantitativo de mulheres que não tiveram a sua necessidade de 

contracepção atendida (isto é, aquelas que tinham o desejo de interromper ou atrasar a 

gestação, porém não fizeram uso de nenhum método contraceptivo) e mulheres que 

utilizaram algum método, o qual, no entanto, falhou.  

 Grande parte das gestações não intencionais acontece em regiões em 

desenvolvimento, em que a acessibilidade à realização adequada do aborto seguro é 

restrita, podendo resultar em uma significante contribuição para ocorrência de aborto 

inseguro. Ademais, essas gravidezes não desejadas são largamente constatadas como 

causa e consequência da desigualdade socioeconômica. (BEARAK et al., 2018). 

No Brasil o abortamento induzido é considerado ilegal, com algumas exceções: 

em casos de gravidez decorrente de violência sexual, ou quando a gravidez oferece 

riscos para a vida da mulher. Recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou 

a terceira situação permissiva: a anencefalia (STF, 2012). 

O aborto inseguro é considerado como a interrupção da gestação, por intermédio 

de pessoas não qualificadas e/ou em recintos inadequados (SEDGH et al., 2016). Esses 

abortos são realizados em países nos quais as legislações são restritivas ao 

procedimento, ou naqueles onde, embora legalizado, seja realizado fora das 

recomendações da OMS. 

A quantidade de abortos inseguros no mundo foi avaliada em cerca de 50 

milhões/ano, o equivalente à taxa anual de 35 por 1000 mulheres em idade fértil (MIF), 

havendo declínio nos países desenvolvidos e estabilidade nos de baixa/média renda 

(SEDGH et al., 2016). 
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1.1. Gestações não intencionais e aborto induzido no mundo 

Bearak et al. (2018) informam que mundialmente 44% das gravidezes e 23% dos 

nascimentos durante o ano de 2010-2014 não foram intencionais e que esse quantitativo, 

desde 1990-1994, reduziu pouco. De uma taxa, na década de 90, de 74 por 1000 MIF 

(considerando a faixa de 15 a 44 anos), atingiu 62/1000 MIF no período 2010-2014. 

Os dados globais podem camuflar variações regionais nas tendências temporais. 

A redução foi maior, de 30%, em regiões desenvolvidas, passando de 64 por 1000 MIF 

em 1990-1994 para 45/1000 em 2010-2014. Já nas regiões em desenvolvimento a taxa 

dessas gestações diminuiu somente 16%, passando de 77 para 65/1000 mulheres (na 

faixa etária supracitada), o que revela desigualdades na saúde reprodutiva. Nestes 

países, os serviços de saúde sexual e reprodutiva precisam ampliar ações de 

planejamento familiar e assegurar o acolhimento para aquelas que vivenciam uma 

gestação não intencional. 

Em relação à América Latina, os nascimentos não intencionais aumentaram 

consideravelmente entre 1990-1994 e 2010-2014. Isso aconteceu porque apesar da taxa 

de natalidade ter diminuído 19%, a taxa de nascimentos pretendidos reduziu 40%. No 

que concerne a todas as gestações indesejadas no ano de 2010 a 2014 e que resultaram 

em aborto, a porcentagem é de 56% (BEARAK et al., 2018).  

O Instituto Guttmacher (GUTTMACHER INSTITUTE-GI, 2018), instituição 

dedicada ao estudo de direitos sexuais e saúde reprodutiva, apresentou uma estimativa 

mundial, para 2010-2014, de 56 milhões de abortos induzidos a cada ano. Para as 

mulheres em idade fértil (MIF), considerando a faixa de 15 a 44 anos, calcula-se uma 

taxa anual de 35 por 1000 MIF, mostrando redução comparada à taxa de 1990-1994, de 

40 por 1000. No que concerne ao estado civil, avalia-se que as mulheres casadas 

abortam mais do que as solteiras (35 por 1000 MIF versus 26 por 1000 MIF). Quanto ao 

local de residência, mulheres dos países em desenvolvimento possuem probabilidade 

mais alta de realizar o aborto do que as dos países desenvolvidos, nos quais houve 

redução de 46 para 27 por 1000 MIF (GI, 2018). 

As gestações que terminaram em aborto induzido no período de 2010-2014 

totalizaram 25%. Nos países desenvolvidos a proporção de gestações terminadas em 

aborto tiveram queda de 39% para 27% entre 1990-1994 e 2010-2014, e os países em 

desenvolvimento, mostraram aumento de 21% para 24%. As diferenças regionais nas 
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taxas e prevalências de aborto estão na tabela 1 abaixo, com destaque para a América 

Latina: 

Tabela 1 – Estimativa global e regional do aborto induzido, 1990-1994 e 2010-2014 

Mundo e região Taxa de aborto* % de gestações 

terminadas em aborto 

 1990- 1994      2010-2014 2010-2014 

Mundo 40                      35** 25 

Países desenvolvidos 46                      27** 27 

Países em 

desenvolvimento 

39                           36 24 

África 33                           34 15 

Ásia 41                           36 27 

Europa 52                      29** 30 

América Latina e Caribe 40                           44 32 

América do Norte 25                       17** 17 

Oceania 20                           19 16 

* Abortos por 1000 mulheres de 15 a 44 anos. **A diferença entre 2010-2014 e 1990-1994 foi 

estatisticamente significante. 
Fonte: Instituto Guttmacher (2018) 

 

O Instituto Guttmacher (GI, 2018) ainda menciona que a indução do aborto é 

segura quando os dispositivos indicados pela OMS são manuseados por pessoas 

instruídas, menos seguro quando somente um desses dois requisitos é respondido e 

menos seguro ainda quando nenhum deles é atendido, o que resulta em grandes chances 

de tornar-se inseguro.  

O GI também constata que a tendência do aborto realizado de modo mais seguro 

está diretamente relacionado ao seu contexto amplamente legal, sendo mais frequente 

em países com renda bruta mais elevada. A segurança desses serviços de aborto 

induzido progrediu no decorrer da última década a partir do crescimento da legalidade e 

de uma submissão cada vez maior do procedimento por fármacos. Em contrapartida, em 
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outros locais no contexto da ilegalidade, os abortos induzidos se tornam abortos 

inseguros. 

1.2. Aborto induzido/ inseguro no Brasil 

Domingues et al. (2020) revisaram 50 artigos nacionais sobre o tema, de 2008 a 

2018. A taxa de aborto induzido por 1000 MIF reduziu no período 1995-2013, sendo 

de 16 por 1000 em 2013. Apesar da redução, o aborto continua sendo realizado com 

frequência no Brasil, principalmente nas regiões menos desenvolvidas e por mulheres 

socialmente mais vulneráveis. A revisão apontou a heterogeneidade das estimativas de 

aborto em localidades e populações específicas. Os valores variaram de 4,4% a 18,3% 

em estudos realizados principalmente na periferia de São Paulo (DOMINGUES et al., 

2020).  

Destacou-se, entre os estudos revisados, a pesquisa direta mais recente no país, a 

Pesquisa Nacional sobre Aborto (PNA 2016). Segundo este inquérito nacional, o aborto 

é uma prática constante na vivência reprodutiva das mulheres (DINIZ, MEDEIROS E 

MADEIRO, 2017). Vale ressaltar que os dados, obtidos por pesquisa direta, devem ser 

analisados sob a compreensão da legislação restritiva, de caráter criminalizador, e 

sempre pode haver subestimação. Foram incluídas mulheres alfabetizadas de regiões 

urbanas, entre 18 e 39 anos, e revelou-se que das 2.002 mulheres entrevistadas, 251 já 

haviam realizado pelo menos um aborto induzido na vida, totalizando um percentual de 

13%, valor semelhante ao encontrado na PNA de 2010 (DINIZ, MEDEIROS E 

MADEIRO, 2017). 

Em relação à idade em que foi realizado o último aborto, 29% do total 

responderam que tinha de 12 a 19 anos, 28% tinha 20 a 24 anos, 18% não responderam 

a esta pergunta e percentuais menores relataram ter 25 ou mais, resultados similares aos 

da PNA 2010 (DINIZ, MEDEIROS E MADEIRO, 2017). 

Por outro lado, ao questionar sobre aborto ao longo da vida, a tendência é que as 

mulheres com mais idade apresentem uma taxa maior. Assim, 18% das mulheres com 

idade entre 35 a 39 anos já abortaram e naquelas de 38 e 39 anos a taxa aumenta para 

aproximadamente 19% (DINIZ, MEDEIROS E MADEIRO, 2017). 

Em relação às variáveis sociodemográficas, houve maior frequência de aborto 

entre mulheres das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com baixo nível escolar, 

renda familiar até de 1 salário mínimo, pardas, brancas e pretas respectivamente, e, em 

seguida amarelas e indígenas. Mas, de forma mais abrangente, pode-se afirmar que 
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mulheres de todas as classes sociais, graus educacionais, grupos raciais e religiosidade 

passam pela experiência de aborto induzido no país. 

No que concerne à utilização de medicamentos para a indução do procedimento, 

as duas pesquisas constatam que estes foram utilizados por metade das mulheres 

entrevistadas. Para aquelas que não fizeram uso de medicação é possível que tenha sido 

efetuado em condições de saúde precárias e insalubres, visto que os abortos ilegais 

provocados por consumo de fármacos tendem a ser mais seguros do que aqueles 

induzidos por intermédio de outros mecanismos, em especial quando o fármaco é o 

misoprostol, propagado no Brasil a partir dos anos noventa. (DINIZ, MEDEIROS E 

MADEIRO, 2017). 

Usando dados dos sistemas de informação em saúde (SIH-SUS, de internações 

hospitalares, SIM, de óbitos e SINASC, de nascidos vivos), Cardoso et al.  (2020), 

estimaram internações e óbitos relacionados a aborto no país. Para o período de 2008 a 

2015, ocorreram em média 200.000 internações anuais, associadas ao aborto, sendo 

1.600 delas por questões médicas e legais. Houve redução progressiva no período, 9,5% 

no território brasileiro, 12,1% na região Nordeste, 11,4% no Centro Oeste, 10,7% no 

Sudeste, 4,5% no Norte e 0,5% no Sul. A faixa etária de 20 a 29 anos foi a que teve 

mais mulheres internadas por diagnóstico de aborto; no entanto exibiu pequena queda 

no período (de 49,8% para 44,5% do total de mulheres), havendo aumento da proporção 

da faixa etária de 30 a 39 anos (25,9% para 31,8%). 

Para óbitos maternos, foram estimados 770 casos de 2006 a 2015, cuja causa 

básica foi o aborto. Observou-se discreta diminuição de mortes por aborto, com 

variações regionais. Dos óbitos afirmados como aborto, 1% deles ocorreu por causas 

médicas e legais e 56,5% como aborto não especificado. (CARDOSO et al., 2020).  

Ao comparar a proporção de mortalidade por aborto detectados no SIH, em 

relação ao verificado no SIM, identifica-se inconsistência, ocorrendo sempre número 

menor no SIH. No entanto, esta proporção no período variou, de 47,4% em 2008 para 

72,2% em 2015, ou por melhora do registro ou pelo perfil de usuárias do SUS.  

Apesar de os dados oficiais de saúde não possibilitarem uma estimativa do 

número de abortos no país, foi permitido delinear um perfil de mulheres em risco mais 

alto de óbito por aborto, são elas: as declaradas pretas e as indígenas, com baixo nível 

de escolaridade, menores de 14 anos e maiores de 40 anos, residentes nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro Oeste, e sem parceiro (CARDOSO et al., 2020). 
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Recentemente, na cidade do Rio de Janeiro, Paiva et al. (2020) estimaram o 

número de mulheres que induziram aborto, com um modelo hierárquico bayesiano, no 

ano de 2011. A base foi um inquérito domiciliar que possibilitou o uso do método 

network scale-up no município. Das 1.758.145 mulheres domiciliadas no município, 

13.025 (IC95%: 10.635; 15.748) induziram o aborto, acarretando incidência acumulada 

média de 7,41 (IC95%: 6,05; 8,96) para cada 1000 mulheres de 15 a 49 anos em 2011.  

Assim, constata-se que o aborto induzido se mantém uma vivência reprodutiva 

frequente entre as mulheres brasileiras e muitas vezes é realizado de forma insegura. As 

pesquisas sobre o tema encontram muitos obstáculos, pela ilegalidade do procedimento, 

gerando lacunas no conhecimento. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

  

2.1. Aborto – Conceitos 

 

Segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID-10), a 

gravidez pode terminar em aborto em diferentes categorias.  

 

As três primeiras dizem respeito a anomalias da gestação, em que o feto cresce 

em local não adequado ou não é formado um feto viável: 

 

▪ O00 – Gravidez Ectópica: Localização anômala, fora do útero, mais 

frequentemente nas trompas. 

▪ O01 – Mola Hidatiforme: Doença trofoblástica gestacional, resultando em 

formação anômala, sem feto viável. 

▪ O02 – Outros Produtos Anormais da Concepção: Ovo claro, mola não 

hidatiforme, aborto retido. 

 

A seguir vêm as categorias referentes à interrupção espontânea ou induzida de 

uma gravidez com feto viável: 
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 ▪ O03 – Aborto Espontâneo: Perda de um feto por motivos naturais, antes de 

completar 20 semanas de idade gestacional. Pode acontecer devido a alguma anomalia 

ou doença genética na mulher ou no feto. 

 ▪ O04 – Aborto Por Razões Médicas e Legais:  Aborto induzido, realizado de 

forma terapêutica (risco para a mulher) ou por razões legais. 

 ▪ O05 – Outros Tipos de Aborto – sem definição explicitada 

 ▪ O06 – Aborto Não Especificado – refere-se a aborto induzido sem outras 

especificações. 

  ▪ O07 – Falha de Tentativa de Aborto: Falha de aborto induzido, 

independentemente do procedimento realizado (cirurgia ou de modo farmacológico, 

sendo, contudo, mais comum após os procedimentos farmacológicos). 

 ▪ O08 – Complicações Consequentes a Aborto e Gravidez Ectópica ou 

Molar: qualquer categoria acima pode se apresentar como abortamento 

incompleto/completo e pode evoluir para complicações, como infecções, hemorragia, 

perfuração uterina, embolia e morte. 

 

 A frequência de aborto espontâneo é difícil de ser estimada, pois muitas vezes a 

gravidez sequer tinha sido diagnosticada no momento do sangramento que caracteriza o 

abortamento (AVALOS et al., 2012). Koch et al. (2012) estimam que a perda 

espontânea com repercussão clínica equivale a 8% das gestações viáveis, a perda não 

perceptível a 25% e 66% resultariam em nascidos vivos. No entanto, estes cálculos são 

refutados por Singh e Bankole (2012). A adoção de um ou outro critério pode gerar 

tanto sub como superestimativas.  

Adicionalmente a metodologia para estimar aborto espontâneo não é a mesma 

entre os estudos: alguns avaliam a ocorrência de aborto espontâneo até a idade atual da 

entrevistada, outros estimam a taxa de aborto por faixa etária. Portanto, as estimativas 

são variadas entre os países (Andersen et al., 2000; de la Rochebrochard e Thonneau, 

2002; Blohm et al., 2008; Hebert et al., 2009; Hu et al., 2019; Magnus et al., 2019; 

Lidegaard et al., 2020) mas são concordantes em relação ao maior risco para as 

mulheres com mais de 35 anos. Magnus et al. (2019) relatam uma curva em J para a 

https://pebmed.com.br/cid10/aborto-espontaneo/
https://pebmed.com.br/cid10/aborto-por-razoes-medicas-e-legais/
https://pebmed.com.br/cid10/outros-tipos-de-aborto/
https://pebmed.com.br/cid10/aborto-nao-especificado/
https://pebmed.com.br/cid10/falha-de-tentativa-de-aborto/
https://pebmed.com.br/cid10/complicacoes-consequentes-a-aborto-e-gravidez-ectopica-ou-molar/
https://pebmed.com.br/cid10/complicacoes-consequentes-a-aborto-e-gravidez-ectopica-ou-molar/


 22 

ocorrência de aborto espontâneo na Noruega, de 2009 a 2013, sugerindo maior risco 

também para as mulheres muito jovens. 

Tabela 2 - Frequência (%) de abortos espontâneos de acordo com faixa etária, 

estudos internacionais (2009 a 2020) 

Faixa etária Herbert, 

2009 

Osborn, 

2000 

Hu,  

2019 

Magnus, 

2019 

Lidegaard, 

2020 

< 20 anos NE 8 5,3 15 NE 

20-24 anos 4 6 5,3 11 8 

25-29 anos 10 7 5,2 9,7 9 

30-34 anos 15 9 5,9 10,8 10 

35-39 anos NE 15 9,6 16,7 15 

40-44 anos NE 25 NE 33 20 

Fonte: organizada pela autora 

NE: não estimado 

 

2.1.1. Métodos de indução do aborto 

▪ Farmacológico – Método em que são utilizadas medicações para interromper a 

gestação. Também denominado “abortamento não cirúrgico” ou “abortamento 

medicamentoso” (OMS, 2013). 

▪ Regulação menstrual –  Ocorre com o esvaziamento do útero sem que a gravidez 

seja comprovada por meio de laboratório ou ultrassonografia nas mulheres com atraso 

recente na menstruação (OMS, 2013). 

▪ Mecânicos – Diferentes procedimentos de acordo com idade gestacional e 

condições da mulher: dilatadores osmóticos; aspiração a vácuo intrauterina; dilatação e 

curetagem; dilatação e evacuação (OMS, 2013).  

 Alguns estudos identificaram o uso frequente do misoprostol, adquirido pelas 

próprias pacientes, para indução do aborto e refletiram sobre a provável queda de 

complicações após a popularização do medicamento (SILVA et al., 2010; ZORDO, 

2016; DINIZ, MEDEIROS E MADEIRO, 2017). 
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2.1.2. A questão do misoprostol 

De acordo com Corrêa e Mastrella (2012), o misoprostol é um medicamento 

desenvolvido para tratar e prevenir úlceras gastroduodenais. Posteriormente, foi 

descoberta sua função semelhante à da ocitocina, isto é, estimulante uterino de 

contrações e alargamento do colo do útero. No decorrer do tempo, foi confirmado como 

medicamento seguro, estável, eficaz, barato e de simples administração no campo 

obstétrico.  

Entre suas indicações estão: indução do trabalho de parto, prevenção e 

tratamento de hemorragias obstétricas, finalização de processos de abortamento 

antecipado e cuidado após o aborto. Consequentemente passou a ser empregado como 

indutor para interromper a gravidez (aborto medicamentoso), de modo isolado ou em 

conjunto com outros semelhantes às prostaglandinas e/ou à mifepristona (CORRÊA E 

MASTRELLA, 2012).      

Entretanto, a Resolução 911 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) proibiu em todo o território nacional a publicidade relacionada em fóruns de 

discussões, murais de recados e sítios de internet de medicamentos à base de 

misoprostol, também conhecido como Cytotec, Citotec ou Prostokos (CORRÊA E 

MASTRELLA, 2012).  O argumento apresentado foi de que, como esses medicamentos 

são vendidos somente sob receita médica, eles não podem ser anunciados para a 

população leiga. Essa proibição representou uma medida cautelar baseada no preceito 

do perigo sanitário iminente do aborto para a população, podendo desencadear sérios 

danos à saúde da gestante ou até mesmo acarretar seu óbito, além da probabilidade de 

sequelas para o recém-nascido (CORRÊA E MASTRELLA, 2012).        

Logo após, a ANVISA modifica a suspensão da divulgação do misoprostol por 

meio da Resolução nº 1050. A resolução afirma que, como o remédio não possui 

liberação fora do ambiente hospitalar, não representa, portanto, risco à saúde feminina e 

do feto (CORRÊA E MASTRELLA, 2012).      

Mesmo sendo incluído pela OMS em 2010 na lista de medicamentos essenciais e 

inserido na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) do MS, de 

acordo com pareceres que fundamentam a inserção (definição, indicações, vias de 

administração, doses, custo, vantagens, contraindicações), a utilização é restrita a 

programas de aborto legal. Para que seja usado, a instituição deve estar cadastrada no 

Centro de Vigilância Sanitária (CORRÊA E MASTRELLA, 2012).      



 24 

2.2. LEGISLAÇÕES, POLÍTICAS E NORMAS RELACIONADAS AO ABORTO 

NO BRASIL 

 

2.2.1 Código Penal 

Instituído em 1940, o decreto lei nº 2848 de 7 de dezembro estabelece que o 

aborto é considerado como crime e nunca deixou de ser – com exceção dos casos 

previstos como o estupro ou para conservar a vida da mulher –, conforme em seu artigo 

128 ao prescrever o aborto como necessário “se não há outro meio de salvar a vida da 

gestante” e no caso de gravidez derivada de estupro “[...] o aborto é precedido de 

consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal”. 

Uma terceira condição resultou do julgamento da Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF-54), pelo STF, em 2012, ratificada em decisão do 

Conselho Federal de Medicina (CFM) pela Resolução nº 1989, também em 2012, que 

autoriza médicos a interromperem a gravidez de fetos anencefálicos, a pedido da 

gestante, em qualquer momento da gravidez (CFM, 2012). 

Além destas situações, alvarás judiciais para anencefalia (antes de 2012) e para 

outras malformações têm sido liberados no Brasil, ampliando as perspectivas do aborto 

legal. (STF, 2012). 

 

2.2.2 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

O documento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM), produzido pelo Ministério da Saúde (MS, 2011), e em associação com 

distintos segmentos societários como organização de mulheres, movimento negro e o de 

trabalhadoras do campo, sociedades científicas, especialistas na área, administradores 

do Sistema Único de Saúde (SUS), organizações não governamentais (ONGs) e ainda 

agência de apoio internacional, coloca como princípios, diretrizes e primazia 

governamental a saúde da mulher.  

São objetivos gerais da política: 

- Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, 

mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso aos meios 

e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo 

território brasileiro.  
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– Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, 

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

populacionais, sem discriminação de qualquer espécie.  

– Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no SUS. 

 

2.2.3. Atenção Humanizada ao Abortamento – Norma Técnica 

A intenção desta norma é a inserção de um padrão humanizado de atenção às 

mulheres com abortamento não somente como referência de cuidados, mas também na 

finalidade de disponibilizar às mulheres, a sociedade e aos serviços de saúde um novo 

modelo que torne seguro, sustentável e eficaz na atenção as mulheres em quadro de 

abortamento. Para que esse modelo possa ser implantado faz-se necessária a inclusão 

dos seguintes elementos essenciais:  

- Rede integrada com a comunidade e com os prestadores de serviço para a 

prevenção das gestações indesejadas e do abortamento inseguro, para a mobilização de 

recursos e para a garantia de que os serviços reflitam as necessidades da comunidade e 

satisfaçam suas expectativas.  

- Acolhimento e orientação para responder às necessidades de saúde mental e física 

das mulheres, além de outras preocupações que possam surgir.  

- Atenção clínica adequada ao abortamento e suas complicações, segundo 

referenciais éticos, legais e bioéticos.  

- Oferecimento de serviços de planejamento reprodutivo às mulheres pós-

abortamento, inclusive orientações para aquelas que desejam nova gestação.  

- Integração com outros serviços de atenção integral à saúde e de inclusão social 

para as mulheres. 
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2.3. Estudos sobre aborto induzido 

Segundo Sedgh et al. (2016), o aborto induzido pode ser classificado como: 

muito inseguro, inseguro, inseguro com baixo risco médico, seguro com risco não 

médico e seguro, porém em todas as situações consideradas inseguras este ocorre 

porque não é efetuado em conformidade com as diretrizes da OMS (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Definição e medição de abortos 
Fonte: Sedgh et al. (2016) 

 

O estudo do aborto induzido ou inseguro é bastante limitado no contexto de 

ilegalidade, ou mesmo quando a legislação é permissiva, sob o estigma dos envolvidos, 

profissionais de saúde e mulheres (Menezes et al., 2020). Desta forma, diferentes 

métodos têm sido usados para possibilitar estimativas de ocorrência: inquéritos 

demográficos, que abordam também saúde reprodutiva (conhecidos como os 

Demographic and Health Survey) efetuados regularmente; inquéritos populacionais 

contendo amostras representativas femininas; inquéritos de usuárias e outras populações 

escolhidas, estudos de internações hospitalares por aborto, e pesquisas de óbitos por esta 

causa, cada uma exibindo vantagens e limitações (MENEZES et al., 2020). 

Portanto, tanto dados primários (entrevistas com mulheres, sejam elas face a face 

ou por intermédio de dispositivos autoaplicados), como secundários (prontuários e 

outros documentos hospitalares) são usados. No caso de entrevistas, considera-se que 

dispositivos autoaplicados são uma boa escolha porque as respostas acabam sendo 

desconhecidas pelo aplicador do questionário, e a questão do sigilo é mais bem 
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resguardada. Todavia, dependem, na maioria das vezes do nível educacional e do 

consentimento das participantes, apesar de não serem limitações restritas a pesquisas 

sobre aborto (MENEZES et al., 2020). 

Nas estimativas indiretas, um dos maiores obstáculos é o reconhecimento das 

situações de abortamento que necessitam do código da CID-10 atrelado na guia de 

internação hospitalar, pois além de prováveis falhas na notificação, o uso não 

padronizado desses códigos pode prejudicar a comparação dos dados caso os estudos 

empreguem metodologias distintas com alto ou baixo nível de especificidade. 

(MENEZES et al., 2020). Outro obstáculo é o tipo de cálculo com base nas internações 

hospitalares. Um dos mais usados é o sugerido pelo GI, disseminado em muitos países. 

Contudo, este método é criticado por sua provável superestimação, sendo motivo de 

discussão científica, logo, outros fatores devem ser compreendidos no que se refere aos 

parâmetros de estimação de acordo com o contexto (MENEZES et al., 2020). 

Na elaboração de indicadores de ocorrência, outros fatores metodológicos 

devem ser debatidos, além daqueles associados ao numerador “número de abortos”, 

independentemente do modelo abordado. Os indicadores aplicados com maior 

frequência são: taxa de abortos/1000 MIF, proporção de gestações que terminam em 

aborto e razão de abortos/100 nascidos vivos. Já o denominador pode ser composto pela 

numeração total de MIF (podendo diversificar entre 15 a 49 anos, 15 a 54 anos ou por 

questões éticas apenas mulheres maiores de idade), pelas mulheres grávidas ou pelo 

número de nascidos vivos, havendo ainda possibilidade de se utilizar apenas o grupo de 

mulheres com gravidez indesejada no denominador (MENEZES et al., 2020). 

 

2.3.1. Metodologias de estimativa direta do aborto induzido no Brasil 

Diniz, Medeiros e Madeiro (2017) e Diniz e Medeiros (2010) desenvolveram a 

PNA, que possuía como principal objetivo a estimativa da quantidade de mulheres que 

se submeteram ao aborto pelo menos uma vez na vida.  

Foram utilizados como métodos diretos a aplicação de dois questionários, um 

deles preenchido pelas entrevistadoras e outro confidencial, que as participantes 

depositavam em uma urna.  

Aspectos socioeconômicos e demográficos como grau de escolaridade, atividade 

laboral, religiosidade, entre outros constituíram o questionário aplicado na entrevista 

face-a-face. O questionário confidencial continha perguntas sobre saúde sexual e 
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reprodutiva da mulher e perguntas referentes à realização de aborto alguma vez na vida, 

e em caso de a resposta ter sido positiva, se ficou hospitalizada devido ao procedimento. 

Além da pergunta concernente ao aborto induzido, outras três questões salientavam a 

investigação do aborto induzido. Os dois questionários de uma mesma entrevista eram 

posteriormente relacionados, sem, no entanto, quebrar o anonimato das participantes. 

Os resultados da PNA dos dois anos – 2010 e 2016 – foram comparados e 

permitiram a estimativa de que quase uma em cada cinco mulheres com 40 anos já se 

submeteu a um aborto no Brasil. 

 

2.3.2. Metodologias de estimativa indireta no Brasil 

No que concerne à metodologia indireta, foram estabelecidas fórmulas e 

indicadores para obter as estimativas e tendências de aborto.  

Existem métodos indiretos que vêm sendo empregados em estudos de saúde 

pública denominados como network scale-up (PAIVA, 2018), com objetivo de estimar a 

dimensão populacional de agravos de natureza confidencial, como uso de drogas ou a 

realização de aborto. Tal método pode ser entendido como indireto porque não há 

contato direto com a população de interesse. Outras pessoas são entrevistadas e 

pergunta-se se conhecem alguém com o agravo estudado. No caso do aborto a pergunta 

seria: “Quantas mulheres você conhece que residem neste município e tiveram aborto 

provocado nos últimos 12 meses?” (PAIVA, 2018).  

Outro método de estimativa indireta, mais utilizado no Brasil, é baseado no 

proposto pelo GI. A estimativa se baseia nas internações por complicações do aborto 

registradas no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS). São aplicadas 

fórmulas com fatores de correção para descontar os abortos espontâneos, acrescentar os 

abortos que não necessitaram de internação e aqueles realizados fora do âmbito do SUS, 

em instituições privadas.  

A partir da estimativa, outros indicadores são obtidos, como a taxa de abortos 

por mulheres em idade fértil e a razão de abortos por nascidos vivos. A fórmula NAI = 

(5) (1,125) (0,75) NIH é a mais usada, em que NAI é o número de abortos induzidos/ 

inseguros e NIH é o número de internações hospitalares por abortamento. Considera-se 

que ocorrem 20% de hospitalizações em decorrência de complicações do aborto, ou 

seja, uma internação para cada cinco abortos, portanto o primeiro multiplicador é 5; 

parâmetro de 12,5% como estimativa de sub-registro (internações realizadas fora do 
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SUS), o segundo multiplicador é 1,125;  e o desconto de 25% de abortos por causas 

espontâneas; o último multiplicador é 0,75. 

Mello, Sousa e Figueroa (2011) realizaram um estudo ecológico de série 

temporal em Pernambuco, com esta fórmula, e identificaram diferenças nas regionais de 

saúde. Martins-Melo et al. (2014) aplicaram a mesma fórmula para registros de 

internações hospitalares (SIH-SUS) de todo o país e avaliaram a tendência temporal, 

que apresentou declínio no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, crescimento no Norte e 

estabilidade no Sul. 

Monteiro, Adesse e Drezett (2015) fizeram estudo temporal também com dados 

do SIH, e estipularam o limite superior e inferior formados pelas seguintes equações: 

LS = Número de internações por abortamento × 5 x 1,125 x 0,75, onde 12,5% 

representa os sub-registros, 25% a proporção de abortos espontâneos e multiplicou-se 

por cinco o número de internações por abortamento. O limite inferior foi composto pela 

fórmula LI = Número de internações por abortamento x 4 x 1,125 x 0,75, logo levou-se 

em conta a proporção de uma internação para cada quatro abortos, ou seja, 25% das 

mulheres necessitaram de hospitalização por complicações. 

Madeiro et al. (2015) avaliaram os abortos induzidos no Piauí, fazendo uma 

modificação na fórmula, usando NAI = (0,75) i x (1,125) ii x (2) iii. Consideraram três 

fatores de correção: i) 25% das internações hospitalares por complicações de aborto 

seriam resultantes de aborto espontâneo, de forma que o número total deve ser 

multiplicado por 0,75; ii) 12,5% dos casos poderiam ser sub-registros (outros 

diagnósticos ou fora do SUS), usando o multiplicador 1,125; e iii) segundo a PNA de 

2010, as mulheres hospitalizadas para curetagem retratam 50% das que induziram o 

aborto, de modo que o último multiplicador seria 2. 

Além das pequenas alterações na fórmula básica, percebe-se que os autores 

divergem na escolha dos códigos da CID-10 para a estimativa das internações, 

dificultando sua comparabilidade. 
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Quadro 1 - Estudos que utilizaram técnica indireta no Brasil 

Autor e 

ano de 

publicação 

Local e ano 

de estudo 

Tipo Códigos 

CID-10 

Fórmulas da 

estimativa indireta 

Indicadores Resultados 

Mello, 

Sousa e 

Figueroa, 

2011 

Pernambuco, 

1996-2006 

Temporal O00, O02, 

O03, O04 

e O06 

Nº Abortos induzidos 

(NAI) = Nº Internações 

Hospitalares (NIH) por 

complicações do aborto 

x 

 (5) (1,125) (0,75) 

RAI = 100 NAI /NV 

 

 

Alta taxa de internação por aborto entre 1996 e 2006. A estimativa 

de abortos inseguros se apresenta elevada, com média de 56,5 ao 

ano, 4,7 por mês e 157 por dia. 

Martins-

Melo et al., 

2014 

Brasil, 1996-

2012 

Temporal 

e espacial 

O00 ao 

O08 

NAI = NIH x 

 (5) *(1,125) *(0,75)  

RAI = 100 NAI /NV  

Coeficiente de AI = 1000 NAI/ MIF  

Coeficiente AI/ MIF médio: 17 por mil MIF. Tendência de 

declínio em nível nacional, padrões desiguais entre as regiões. 

Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste: declínio. Região Norte com 

aumento, e a região Sul, estabilidade. 

RAI médio = 33,2 / 100 NV. Tendência de estabilidade em 

nível nacional, Norte, Sul e Centro-Oeste, aumento enquanto 

Sudeste e Nordeste, declínio. 

 

Monteiro, 

Adesse e 

Drezett, 

2015 

Brasil, 1995-

2013 

Temporal Não 

informado 

LS = Nº de internações 

por abortamento ×  

5 × 1,125 × 0,75 

 

LI = Nº de internações 

por abortamento ×  

4 × 1,125 × 0,75 

 

TAI = 1000 NAI/ MIF 

RAI = 100 NAI /NV  

 

Redução no risco de aborto induzido em todas as faixas etárias:  

TAI-MIF maior na faixa de 20 a 29 anos. No período, variou de 26 

para 15 (LS) e de 21 para 13 por mil MIF (LI). 

RAI maior na faixa etária de 40 a 49 anos. Variou de 32 a 30 (LS) 

e de 25 a 24 (LI), apenas 3%. 

O número de AI decresceu de 864.628 para 687.347 (LI) e de 

1.086.708 para 865.160 (LS).  

Madeiro et 

al., 2015 

Piauí, 2000-

2010 

Temporal O03 ao 

O07 

Nº total de abortos 

provocados = Nº total 

de internações x  

(2) * (1,125) * (0,75)   

RAI = 100 NAI /NV 

TAI = 1000 NAI/ MIF 

O número de abortos induzidos decresceu no Piauí, passando de 

10.362 em 2000 para 6.738 em 2010. Tendência significante de 

aumento nas razões de aborto na Planície Litorânea e Vale do 

Canindé, e tendência de redução significativa em Entre Rios. Os 

demais locais apresentaram estabilidade da razão de aborto. 
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3. JUSTIFICATIVA 

O aborto é um tema extremamente relevante como agravo de saúde pública e de 

direitos reprodutivos das mulheres. No entanto, os abortamentos em condições 

inseguras continuam ocorrendo no Brasil devido à legislação restritiva, acarretando 

risco desnecessário, transtornos físicos e mentais e, ainda a morte de algumas mulheres.  

O caráter de ilegalidade e o estigma dificultam as estimativas reais da frequência 

do agravo e metodologias indiretas são usadas. Estudos com metodologias diretas ou 

indiretas são necessários para ampliar o conhecimento sobre o tema. Considerando os 

resultados variados em relação à evolução temporal de realização do aborto no Brasil, e 

a limitação recente na obtenção do medicamento misoprostol, estes estudos se tornam 

ainda mais necessários. 

Escolheu-se analisar o estado do Rio de Janeiro, por haver poucos estudos sobre 

a temática, em geral circunscritos à capital. Espera-se contribuir para subsidiar as ações 

de saúde da mulher no Brasil e principalmente no estado do Rio de Janeiro. 

 

4. HIPÓTESE:  

 Abortos inseguros e internações por complicações decorrentes têm aumentado 

nos últimos anos no estado do Rio de Janeiro.  

 

5. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: Analisar a série temporal de aborto inseguro no estado do Rio de 

Janeiro, de 2008 a 2017. 

Objetivos Específicos 

→ Descrever o quantitativo de internações hospitalares relacionadas ao aborto nas 

mulheres do estado do Rio de Janeiro; 

→ Analisar a série temporal da realização do aborto por faixa etária;  

→ Estimar a taxa de abortos por mulheres em idade fértil e a razão por nascidos 

vivos. 
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6. METODOLOGIA 

Tipo de estudo 

Foi realizado um estudo descritivo, do tipo ecológico de tendência temporal. 

Área de estudo  

 O Estado do Rio de Janeiro constitui-se de 92 municípios e 9 regiões de saúde, 

definidas no Plano Diretor de Regionalização (2012/2013), são elas: Baía da Ilha 

Grande, Baixada Litorânea, Centro Sul, Médio Paraíba, Metropolitana I, Metropolitana 

II, Noroeste, Norte e Serrana (figura 2). 

Cada região é gerida por uma CIR – Comissão Intergestora Regional, que se 

localiza no município sede de cada região (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Mapa das regiões de saúde e municípios-sede das CIR, estado do Rio de Janeiro 
 

Fonte: SES/RJ (2012/2013) 
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População de estudo 

A análise foi feita com a utilização de metodologia indireta, baseada em dados 

secundários sobre os casos de internações hospitalares no SUS por complicações de 

aborto, de mulheres em idade fértil, residentes no estado do Rio de Janeiro. Foi usada a 

faixa etária de 15 a 44 anos, como na recomendação da Organização Mundial da Saúde 

(WHO, 2011), na revisão internacional de Sedgh et al. (2016) e no estudo de Madeiro et 

al. (2015) no Piauí. 

A população de MIF foi baseada nas estimativas de população residente do 

estado de 2008 a 2017, pactuada pela SES/RJ na fonte de dados 

(http://sistemas.saude.rj.gov.br/scripts/tabcgi.exe?pop/poprj.def).  

O número de nascidos vivos foi retirado do Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC).  

De acordo com a tabela 3 é possível verificar que houve aumento desta faixa 

populacional no período de 2008 a 2017, com destaque para mulheres de 35 a 39 anos 

(13% de aumento), adolescentes (9%) e de 30-35 anos (8%). Apenas o grupo de 25-29 

anos teve decréscimo (5%).   

 

Fonte de dados  

Os dados de internações são provenientes do SIH-SUS, disponíveis na página da 

Secretaria de Saúde 

(http://sistemas.saude.rj.gov.br/tabnet/deftohtm.exe?sihsus/internr.def), referentes a 

internações por complicações de aborto, incluindo os seguintes códigos da CID-10: O00 

ao O08 (gravidez ectópica, mola hidatiforme, outros produtos anormais da concepção, 

aborto espontâneo, aborto por razões médicas e legais, outros tipos de aborto, aborto 

não especificado, falha de tentativa de aborto e complicações consequentes a aborto). 

 



34 

 

Tabela 3 – População residente feminina do estado do Rio de Janeiro, 2008 a 2017 

 

Faixa Etária  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0 a 4 anos 555777 545932 536817 528460 520876 514024 507834 502175 504895 507496 

5 a 9 anos 614924 601058 586714 574813 563553 553006 543193 534180 537080 539870 

10 a 14 anos 643370 645290 643973 637103 627175 614817 600893 586574 589704 592707 

15 a 19 anos 619280 627255 634299 640666 646212 650219 651942 650550 653982 657288 

20 a 24 anos 636553 624827 618375 616731 620086 626979 634843 641865 645258 648524 

25 a 29 anos 674976 675177 671610 664074 651767 637545 625850 619449 622756 625939 

30 a 34 anos 641611 649999 657114 663130 668352 671798 672114 668676 672225 675659 

35 a 39 anos 597809 604135 611174 619075 627922 637049 645559 652789 656207 659508 

40 a 44 anos 583816 581381 581053 582677 586295 591629 598102 605261 608407 611418 

45 a 49 anos 570879 576324 579280 579919 578125 575166 573017 572911 575868 578723 

50 a 54 anos 509137 520808 531560 541400 550463 558217 563871 567061 569940 572734 

55 a 59 anos 423958 438644 453064 466987 480232 492721 504381 515141 517689 520160 

60 a 64 anos 322776 340688 357797 374233 389855 404744 419204 433392 435455 437470 

65 a 69 anos 243696 248971 257580 269236 284001 300799 317937 334323 335901 337431 

70 a 74 anos 202302 206241 209632 212640 215127 218172 223364 231593 232614 233612 

75 a 79 anos 154184 156644 159510 162768 166571 170613 174402 177737 178500 179254 

80 anos e mais 180153 189603 198652 207470 216163 224763 233378 242063 243076 244073 

Total 8175201 8232977 8288204 8341382 8392775 8442261 8489884 8535740 8579557 8621866 

Fonte: SES/RJ
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Estimativa do número de abortos 

A fórmula NAI = (5) (1,125) (0,75) NIH é a mais usada, em que NAI é o 

número de abortos inseguros e NIH é o número de internações hospitalares por 

abortamento. Esta fórmula considera que ocorrem 20% de hospitalizações em 

decorrência de complicações do aborto, ou seja, uma internação para cada cinco 

abortos, portanto o primeiro multiplicador é (5); parâmetro de 12,5% como estimativa 

de sub-registro (internações realizadas fora do SUS, em portadoras de planos de saúde), 

o segundo multiplicador é (1,125);  e o desconto de 25% de abortos por causas 

espontâneas; o último multiplicador é (0,75). 

No entanto, estes parâmetros estão desatualizados e devem se ajustar a diferentes 

realidades locais (MENEZES et al., 2020). Rossier (2003) recomenda assumir o nível 

biológico de aborto espontâneo por idade e aplicá-lo às estimativas. 

Para o presente estudo, propomos ajustes levando em conta: 

 

1) Segundo a PNA de 2016, 1 em cada 2 abortos necessita de internação 

(DINIZ et al., 2017); neste caso o multiplicador seria (2). 

2) A cobertura de planos de saúde no Brasil para mulheres é estimada em 

27,7%; considerando idade, é de 26% e 31,3%, respectivamente, para as 

faixas etárias de 18 a 29 anos e de 30 a 39 anos, e no estado do Rio de 

Janeiro é em torno de 27,7% (MALTA et al., 2017). Optamos por 

multiplicadores diferenciados de (1,27) e (1,31) para as diferentes faixas 

etárias. 

3) Estimativas de taxa de aborto espontâneo apontam valores diferenciados por 

faixa etária. Optamos por multiplicadores de (0,85) para as mulheres abaixo 

de 35 anos e (0,75) para 35 e mais anos. 

 

Portanto, de acordo com estes ajustes, aplicamos a fórmula NAI = (2) (1,27) 

(0,85) NIH para a faixa etária até 29 anos; NAI = (2) (1,31) (0,85) NIH para aquelas de 

30 a 34 anos; e NAI = (2) (1,31) (0,75) NIH para as mulheres de 35 a 44 anos. Para esta 

fórmula, seguimos a proposta de Madeiro et al. (2015) e incluímos apenas os códigos de 

O03 a O08 (aborto espontâneo, aborto por razões médicas e legais, outros tipos de 

aborto, aborto não especificado, falha de tentativa de aborto e complicações 

consequentes a aborto).  
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Os códigos O00 a O02 foram reportados, mas não incluídos na fórmula. 

Referem-se a patologias específicas de produtos anormais da concepção, pouco 

prováveis de serem usadas como motivo de internação por aborto induzido. No entanto, 

em anexo, fizemos a análise incluindo todo o bloco O00 a O08, para comparar com 

outros autores nacionais (MELLO et al., 2011; MARTINS-MELO et al., 2014; 

MONTEIRO et al., 2015). 

A partir da estimativa, outros indicadores recomendados pela Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 2011) foram obtidos, como a taxa de abortos induzidos ou 

inseguros (TAI) por mulheres em idade fértil (TAI-MIF) e a razão de abortos induzidos 

ou inseguros por nascidos vivos (RAI-NV).  

A taxa de abortos induzidos por mulheres em idade fértil (TAI-MIF) foi 

calculada como o resultado de NAI/MIF x 1000, sendo NAI o número total de abortos 

induzidos/ inseguros das mulheres internadas por complicações de aborto, na faixa de 

15 a 44 anos e MIF o número de mulheres em idade fértil, considerando as mesmas 

faixas, ano a ano. Este indicador expressa o nível de abortos inseguros em uma 

população feminina em idade reprodutiva (WHO, 2011). 

Para calcular a razão de abortos induzidos/ inseguros (RAI) por nascidos vivos a 

fórmula utilizada neste estudo foi RAI-NV = NAI /NV x 100, em que NAI corresponde 

ao número total de aborto induzidos/ inseguros das mulheres de 15 a 44 anos internadas 

por complicações de aborto e NV se refere aos nascidos vivos destas mesmas faixas 

etárias a cada ano. O RAI-NV expressa a probabilidade de uma gravidez terminar em 

aborto inseguro em vez de um nascimento vivo (WHO, 2011). 

Análise da série temporal 

A análise de tendência temporal foi feita por meio do programa Joinpoint 

Regression, que tem sido usado na área de saúde da mulher e da criança. O programa 

permite ajustar linhas de tendência e seus pontos de junção, em regressão linear em uma 

escala logarítmica, testando as tendências anuais. São estimados e testados os 

percentuais anuais de mudança (annual percent change - APC) e seus respectivos 

intervalos de confiança (IC95%). Para avaliar a significância estatística, é usado o teste 

Monte Carlo Permutation method (que ajusta a melhor linha para cada segmento). Caso 

não haja mudança, o período é analisado de forma integral.  
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Aspectos éticos 

 Este estudo faz parte do projeto “Indicadores de saúde da mulher e da criança 

nas regiões de saúde do estado do Rio de Janeiro”, sendo um dos objetivos avaliar as 

tendências temporais de aborto. O projeto foi apresentado à Secretaria Estadual de 

Saúde e a carta de anuência foi liberada em 26 de dezembro de 2019 (Anexo 2) para o 

projeto como um todo. Apesar de trabalhar com dados secundários e de domínio 

público, o estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, vinculado à Universidade Federal Fluminense (HUAP-

UFF). 

 Como se trata de dados secundários armazenados em sistemas de informação 

não há contato direto com a população envolvida e qualquer tipo de risco físico ou 

moral, sendo assim a pesquisa dispensa a necessidade de aplicação do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE).   

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal 

Fluminense, parecer nº 4.091.556, em 16 de junho de 2020 (Anexo 3). A pesquisa 

obedeceu às exigências éticas e científicas da Resolução 466/12 que dispõe sobre as 

pesquisas que envolvem seres humanos. 
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7.  RESULTADOS  

 

 Em relação à quantidade de internações do agrupamento O00 a O08 da CID-10, 

em mulheres de 15 a 44 anos, em todos os anos o maior número de internações (quase 

metade) ocorreu por aborto espontâneo (O03), mas houve uma queda de 17% no 

número absoluto deste diagnóstico. Em segundo lugar se encontram as causas 

relacionadas a outros produtos anormais da concepção (O02), que atingiram 30% do 

total em 2017, e na terceira posição, o aborto não especificado (O06), que chegou a 15% 

ao final do período (tabela 4), sendo que o número absoluto aumentou em 65%. “Outros 

tipos de aborto” (O05) teve muita oscilação no período, e em 2017 respondeu por 5% 

do agrupamento. Gravidez ectópica (O00) teve o maior aumento percentual no número 

absoluto de internações (80%), e foi responsável por 8% das internações deste 

agrupamento em 2017. 

Tabela 4 – Distribuição por diagnósticos O00 a O08 das internações em mulheres 

com idade fértil (15-44 anos), estado do Rio de Janeiro, 2008 a 2017, por ano de 

internação 

Diagnóstico - categoria 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

O00 Gravidez ectópica 627 599 676 836 909 962 1102 1216 1042 1126 

O01 Mola hidatiforme 357 288 341 170 225 151 147 170 136 92 

O02 Outros produtos anormais da 

concepção 
3925 3965 4302 4283 4557 5214 5242 4668 4424 4299 

O03 Aborto espontâneo 7060 7680 7272 6676 5069 5713 6092 5977 5384 5818 

O04 Aborto/ razões médicas e 

legais 
341 267 299 335 337 308 304 337 206 91 

O05 Outros tipos de aborto 733 447 451 426 568 772 918 974 792 756 

O06 Aborto não especificado 1383 1648 2065 1858 2690 2526 2079 3363 2944 2286 

O07 Falha de tentativa de aborto 1 0 0 2 0 1 3 1 9 7 

O08 Complicações consequentes 

a aborto/gravidez ectópica/ molar 

 

49 22 23 28 36 32 22 68 80 31 

Total 14476 14916 15429 14614 14391 15679 15909 16774 15017 14506 

Fonte: SES/ RJ 
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 As próximas análises consideraram apenas os códigos O03 a O08. Observam-se 

dois picos com aumento de internações no biênio 2009-2010 e em 2015. 

 Em relação à faixa etária, as mulheres de 20 a 24 anos lideraram a quantidade de 

hospitalizações em todos os anos analisados, seguidas de perto pelo grupo de 25 a 29 

anos. Ambas as faixas apresentaram os mesmos picos em 2009-2010 e 2015, de acordo 

com a figura 3 abaixo.  

 

Figura 3 - Internações hospitalares de mulheres em idade fértil (15-44 anos), residentes no 

estado do Rio de Janeiro, diagnóstico O03 a O08, 2008 a 2017, de acordo com faixa etária.  
Fonte: SES/RJ 

 

 Calculou-se o número total de aborto induzidos/ inseguros seguindo a fórmula 

proposta pelo GI com os fatores de correção de acordo com faixa etária e probabilidade 

da mulher ser usuária de plano de saúde, para o contexto do estado do Rio de Janeiro 

(tabela 5).  
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Tabela 5 - Internações hospitalares (O03 a O08) e número de abortos induzidos, de mulheres residentes no estado do Rio de Janeiro (15-

44 anos), 2008 a 2017 

Fonte: SES/RJ

Faixa Etária  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15 a 19 anos internações 1734 1774 1786 1759 1657 1699 1699 1828 1576 1406 

 NAI 3744 3830 3856 3798 3577 3668 3668 3947 3403 3036 

20 a 24 anos internações 2515 2754 2762 2453 2306 2515 2401 2641 2483 2234 

 NAI 5430 5946 5963 5296 4979 5430 5184 5702 5361 4823 

25 a 29 anos  internações 2295 2372 2332 2091 1827 2001 2088 2333 2018 1985 

 NAI 4955 5121 5035 4514 3944 4320 4508 5037 4357 4286 

30 a 34 anos internações 1587 1653 1633 1574 1443 1584 1569 1893 1626 1503 

 NAI 3534 3681 3637 3505 3214 3528 3494 4216 3621 3347 

35 a 39 anos internações 989 999 1092 987 990 1054 1153 1409 1184 1246 

 NAI 1943 1963 2146 1939 1945 2071 2266 2769 2327 2448 

40 a 44 anos internações 447 512 505 461 477 499 508 616 528 615 

 NAI 878 1006 992 906 937 981 998 1210 1038 1208 

Total internações 9567 10064 10110 9325 8700 9352 9418 10720 9415 8989 

 NAI 20484 21547 21629 19958 18596 19998 20118 22881 20107 19148 
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Mantiveram-se os picos em 2009-2010 e 2015, sendo o primeiro mais intenso 

para as faixas etárias de 20 a 29 anos, enquanto as demais tiveram o maior número de 

AI (abortos induzidos/ inseguros) em 2015 (tabela 5). 

Na tabela 6 apresentam-se os indicadores globais, sem estratificar por faixa 

etária. O ano de 2015 foi o que obteve a maior quantidade de abortos induzidos/ 

inseguros. O indicador da taxa de AI por mulheres em idade fértil foi mais elevado em 

2015, praticamente 6/1000 MIF, enquanto a RAI por NV no ano de 2010. Em 2016 e 

2017 todos os indicadores apresentaram valores decrescentes. 

 

Tabela 6 – Número de abortos induzidos, razão de AI por 100 NV e taxa de AI por 

1000 MIF (15-44 anos), estado do Rio de Janeiro, 2008 a 2017 

Ano 2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Nº abortos 

induzidos 

 

 

20.484 21.547 21.629 19.958 18.596 19.998 20.118 22.881 20.107 19.148 

           

Taxa de abortos 

por 1000 Mulheres 

em Idade Fértil 

5,46 5,73 5,73 5,27 4,89 5,24 5,25 5,96 5,21 4,94 

           

Razão de Abortos 

por 100 Nascidos 

Vivos 

 

9,59 10,04 10,14 9,13 8,43 9,02 8,70 9,75 9,26 8,65 

Fonte: SES/RJ 

  

A tabela 7 mostra os indicadores taxa de abortos induzidos/ inseguros por MIF 

(TAI-MIF) e razão de abortos induzidos/ inseguros por nascidos vivos (RAI-NV), 

respectivamente, de acordo com a idade. 

As mulheres que mais induziram aborto no período têm entre 20 e 24 anos com 

valores por volta de 8/mil MIF, seguidas da faixa etária de 25 a 29 anos, em torno de 

7/mil MIF, e adolescentes, entre 5 e 6 /mil MIF. Os menores valores ficaram na faixa de 

40 a 44 anos, menores que 2/mil MIF.  
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Tabela 7 – Taxa de abortos induzidos por 1000 mulheres em idade fértil e razão de AI por 100 nascidos vivos, Rio de Janeiro, 2008-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SES/RJ  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TAI-MIF 

15 a 19 anos 6,05 6,11 6,08 5,93 5,54 5,64 5,63 6,07 5,20 4,62 

20 a 24 anos 8,53 9,52 9,64 8,59 8,03 8,66 8,17 8,88 8,31 7,44 

25 a 29 anos 7,34 7,58 7,50 6,80 6,05 6,78 7,20 8,13 7,00 6,85 

30 a 34 anos 5,51 5,66 5,53 5,29 4,81 5,25 5,20 6,30 5,39 4,95 

35 a 39 anos 3,25 3,25 3,51 3,13 3,10 3,25 3,51 4,24 3,55 3,71 

40 a 44 anos 1,50 1,73 1,71 1,55 1,60 1,66 1,67 2,00 1,71 1,98 

Total 5,46 5,73 5,73 5,27 4,89 5,24 5,25 5,96 5,21 4,94 

 

RAI-NV 

15 a 19 anos  9,77 10,19 10,54 10,01 9,16 9,31 9,21 10,16 9,77 8,99 

20 a 24 anos 9,51 10,46 10,76 9,55 8,91 9,83 9,08 9,81 9,71 8,62 

25 a 29 anos 8,94 9,20 9,22 8,35 7,46 8,31 8,26 9,09 8,65 8,28 

30 a 34 anos 9,23 9,27 8,85 7,94 7,17 7,63 7,24 8,67 8,15 7,44 

35 a 39 anos 9,93 9,88 10,49 8,98 8,68 8,90 8,88 10,13 8,89 8,75 

40 a 44 anos 17,89 20,50 19,46 16,97 16,53 17,22 16,56 18,97 16,69 17,65 

Total 9,59 

 

10,04 10,14 9,13 8,43 9,02 8,70 9,75 9,26 8,65 
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 Para o indicador RAI-NV, gestações terminaram em abortos induzidos/ 

inseguros com maior frequência entre as gestantes de 40 a 44 anos, com RAI entre 16 e 

20 para cada 100 nascidos vivos, do que nas demais faixas etárias. Em segundo lugar, 

vieram as adolescentes, entre 9 e 10 AI /100 NV. As demais faixas oscilaram entre 8 e 9 

AI /100 NV, e a menos comprometida foi a das mulheres de 30 a 34 anos, que em 2017, 

realizaram 7,4 AI por cem nascidos vivos.  

 

Análise temporal 

 Aplicando o joinpoint aos indicadores taxa por mulheres em idade fértil e razão 

por nascidos vivos, de acordo com idade, a tabela 8 demonstra predomínio do padrão de 

estabilidade tanto para TAI-MIF (MPA= -0,8; IC 95% -2,4 a 0,8), quanto para RAI-NV 

(MPA= -1,0; IC 95% -2,4 a 0,4) em todo o estado. 

 

 Com relação à TAI, destaca-se que as adolescentes tiveram um curto período de 

redução estatisticamente significante entre 2015 a 2017 (MPA= -10; IC 95% -18,2 a -

1,1, p < 0,05) e as mais velhas diferenciaram-se das demais, com crescimento do 

procedimento ao longo de todo período (MPA= 2,2; IC 95% 0,5 a 4,0, p < 0,05). 

 

 No que concerne à RAI-NV, foi marcante a estabilidade para todas as faixas 

etárias. 
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Tabela 8 – Análise temporal das taxas de abortos induzidos por 1000 mulheres em 

idade fértil e razão de abortos induzidos por 100 nascidos vivos, de acordo com 

faixa etária, residentes no estado do Rio de Janeiro, 2008 a 2017 

* p<0,05 

 

 Por último, analisamos os dois códigos mais frequentes do agrupamento O03-

O08, relativos a aborto espontâneo e aborto não especificado, de forma global (sem 

estratificar por idade) e observamos a série temporal. 

 Nesta tabela verifica-se que a TAI-MIF e a RAI-NV para abortos espontâneos 

(O03) são maiores do que em relação aos abortos não especificados (O06), mas as 

tendências tiveram direções divergentes.  

Faixa etária 2008  

N= 20.484 

2017 

N= 19.148 

Mudança Percentual Anual 

(MPA) e IC95% 

Tendência 

TAI por MIF 

15-19 anos 6,5 4,62 2008-2015: -0,7 (-2 a 0,6) 

2015-2017: -10,0 (-18,2 a -1,1) 

 

Estabilidade 

Redução* 

20-24 anos 8,53 7,44 2008-2017: -1,6 (-3,2 a 0,0) 

 

Estabilidade 

 

25-29 anos 7,34 6,85 2008-2017: -0,3 (-2,4 a 1,8) 

 

Estabilidade 

 

30-34 anos 5,51 4,95 2008-2017: -0,3 (-2,3 a 1,7) 

 

Estabilidade 

 

35-39 anos 3,25 3,71 2008-2017: 1,8 (-0,2 a 3,9) 

 

Estabilidade 

 

40-44 anos 1,50 1,98 2008-2017: 2,2 (0,5 a 4,0) 

 

Aumento* 

Total  5,46 4,94 2008-2017: -0,8 (-2,4 a 0,8) 

 

Estabilidade 

 

RAI por NV 

15-19 anos 9,77 

 

8,99 

 

2008-2017: -0,9 (-2,1 a 0,4) 

 

Estabilidade 

 

20-24 anos 9,51 

 

8,62 

 

2008-2017: -1,2 (-2,7 a 0,4) 

 

Estabilidade 

 

25-29 anos 8,94 

 

8,28 

 

2008-2017: -0,6 (-2,2 a 1,0) 

 

Estabilidade 

 

30-34 anos 9,23 

 

 

7,44 

 

 

2008-2012: -6,3 (-13,3 a 1,2) 

2012-2017: -1,5 (1,5 a -3,7) 

 

Estabilidade 

Estabilidade 

 

35-39 anos 9,93 

 

8,75 

 

2008-2017: -1,3 (-2,7 a 0,2) 

 

Estabilidade 

 

40-44 anos 17,89 

 

17,65 

 

2008-2017: -1,2 (-2,7 a 0,4) 

 

Estabilidade 

 

Total  9,59 8,65 2008-2017: -1,0 (-2,4 a 0,4) 

 

Estabilidade 
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 No aborto espontâneo, houve declínio percentual no período todo tanto para a 

TAI-MIF (MPA= -3,5; IC 95% -5,9 a -1,0, p < 0,05), quanto para RAI-NV (MPA= -3,8; 

IC 95% -6,3 a -1,2, p < 0,05). Já para o aborto não especificado a TAI-MIF obteve 

aumento (MPA= 6,6; IC 95% 1,7 a 11,8, p < 0,05), bem como a RAI-NV (MPA= 6,4; 

IC 95% 1,6 a 11,3, p < 0,05) durante o período avaliado. 

 

Tabela 9 – Análise temporal das internações por abortos espontâneos e abortos 

não especificados, taxa por 1000 MIF e razão por 100 NV no estado do Rio de 

Janeiro, 2008 a 2017 

* p<0,05 

 

Faixa etária 2008  

N= 8443 

2017 

N= 8104 

Mudança Percentual Anual 

(MPA) e IC95% 

Tendência 

Taxa por MIF 

Aborto espontâneo 1,88 1,50 2008-2017: -3,5 (-5,9 a -1,0) 

 

Redução* 

Aborto não 

especificado 

0,37  0,59 2008-2017: 6,6 (1,7 a 11,8) 

 

 

Aumento* 

 

Razão por NV 

Aborto espontâneo 3,3 2,6 2008-2017: -3,8 (-6,3 a -1,2) 

 

Redução* 

 

Aborto não 

especificado 

0,65 1,03 2008-2017: 6,4 (1,6 a 11,3) 

 

Aumento* 
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8. DISCUSSÃO  

É desconhecido o número exato de mulheres que fizeram aborto induzido no 

território brasileiro, seja durante um período determinado ou no decorrer da vida, visto a 

existência de subnotificações e sub-registros dos procedimentos, na maioria das vezes 

efetuados em estabelecimentos não legalizados, de maneira insegura ou sob a 

automedicação de misoprostol (DOMINGUES et al., 2020).  

O presente estudo, por meio de estimativas indiretas, identificou magnitudes 

diferenciadas de realização de aborto entre as faixas etárias nas mulheres de 15 a 44 

anos, residentes no estado do Rio de Janeiro. Adicionalmente, predominou padrão de 

estabilidade na série temporal. 

Pesquisas precedentes de abrangência nacional ou local, que realizaram 

estimativas indiretas do aborto induzido, se basearam na proposta do Instituto 

Guttmacher (MELLO et al., 2011; MARTINS-MELO et al., 2014; MONTEIRO et al.; 

2015; MADEIRO et al.,2015) ou, mais recentemente, em técnicas de redes de contatos  

(PAIVA et al., 2020). 

 Restringindo aos códigos O03-O08, mais possivelmente relacionados ao aborto 

induzido, e aplicando fatores de correção diferentes dos outros estudos nacionais, 

estimou-se a realização de 5 procedimentos de AI para mil mulheres em idade fértil 

(MIF) no estado do Rio de Janeiro, ou seja, cerca de 20 mil AI anuais no estado.  

Estes valores se aproximam da estimativa de Paiva et al. (2020) para a capital do 

estado, em 2011, de 7 por mil MIF, ou seja, 13 mil mulheres realizaram AI na cidade do 

Rio. O valor encontrado por Paiva et al. provavelmente foi mais elevado, por 

características próprias da capital, que justificariam a maior realização do procedimento, 

como maior acesso ao misoprostol. Em outras capitais brasileiras, esta taxa variou de 

3,04 a 9,26, segundo Paiva (2018), valores semelhantes aos encontrados no presente 

estudo. 

Por outro lado, considerando a PNA, de 2016, que inferiu o percentual de 1,4% 

de abortos realizados na faixa de 18 a 39 anos em 2015 no país, os resultados do 

presente estudo estariam subestimados, já que o total em 2015 no Rio de Janeiro deveria 

ser quase 40 mil abortos, para esta faixa. No entanto, é importante ter cautela ao efetuar 

a comparabilidade dos dados, visto que a estimativa indireta pode apresentar níveis de 

incerteza consideráveis. Ressalta-se que usamos fatores de correção atualizados por 

estimativas recentes de uso de plano de saúde, ocorrência de aborto espontâneo e 
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necessidade de internação (estimativa da própria PNA), mas esta proposta carece de 

validação.  

O estudo em nível nacional de Martins Melo et al. (2014) estimou para o estado 

do Rio de Janeiro, de 1996 a 2012, taxa média de AI-MIF de 17,6 e RAI-NV de 37,3, 

valores muito superiores aos encontrados no atual estudo. Estes autores, além de 

englobar todos os códigos de O00 a O08, e mulheres na faixa de 10 a 49 anos, usaram a 

fórmula clássica do GI, supondo que para cada mulher internada, outras quatro também 

realizaram o procedimento sem necessitar de admissão hospitalar. No entanto, destacam 

que houve decréscimo no período para a TAI-MIF, ou seja, no ano de 2012, os valores 

devem ser menores que a média relatada acima.  

Monteiro et al. (2015), também em nível nacional, usaram fator de correção 4 e 

estimaram para a região Sudeste em 2013, TAI-MIF de 11/1000 e RAI de 22/100 NV. 

Estes autores avaliaram diferentes faixas etárias e, embora com valores superiores, as 

diferenças de magnitude foram coincidentes com a presente análise. Para o indicador 

por MIF, as mulheres de 20 a 29 anos detêm as maiores taxas, e aquelas com 40 anos ou 

mais, as menores. Podemos interpretar, que no auge da idade fértil, mais mulheres 

engravidam, e se esta for uma gestação indesejada, a indução do aborto é realizada, o 

que infla o numerador. Para o indicador por NV, mulheres mais velhas têm gestação 

terminada em aborto induzido, comparada com nascimento vivo, em muito maior 

frequência que as mais jovens.  Provavelmente porque já têm o número de filhos 

desejado, estas mulheres recorrem com mais frequência ao aborto. 

Quanto à análise de tendência temporal, os estudos de Martins Melo et al. (2014), 

Monteiro et al. (2015) e Cardoso et al. (2020) mostraram tendência de decréscimo das 

internações por aborto no país. Os dois primeiros, que estimaram o número de abortos 

induzidos, revelaram queda do número absoluto e dos indicadores de TAI-MIF e RAI-

NV, porém sempre em menor intensidade para o segundo indicador, em virtude da 

queda de fecundidade no país. Para o estado do Rio de Janeiro, encontrou-se 

predomínio de estabilidade, com declínio apenas para adolescentes no indicador TAI-

MIF e discreto aumento nas mais velhas. O indicador RAI-NV se manteve estável em 

todas as faixas. 

Cardoso et al. (2020) observaram queda de cerca de 10% nas internações por 

complicações do aborto, sendo que o grupo etário que mais se internou foi o das 

mulheres de 20-29 anos, coincidente com o observado para o Rio de Janeiro.    
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 No presente estudo, considerando todos os códigos no grupo de O00 a O08, o 

diagnóstico mais frequente foi aborto espontâneo, cujo número caiu ao longo do 

período, seguido de “outros produtos anormais da concepção” (O02) e “abortos não 

especificados” (O06), ambos com aumento de 2008 a 2017, principalmente este último, 

que passou de 1383 para 3363 em 2015, e fechou o período com 2286 casos. O número 

de gestações ectópicas, embora em pequena proporção, praticamente dobrou no período. 

Estas variações de fenômenos biológicos, em uma série temporal de dez anos, têm 

difícil explicação, a não ser problemas na qualidade dos registros e o uso de alguns 

destes códigos para o aborto induzido, por sua ilegalidade. 

Embora não seja usual, fizemos a estimativa dos indicadores para aborto 

espontâneo e aborto não especificado. Destacamos aqui os resultados de aborto não 

especificado (O06), que teve aumento constante no período para taxa por 1000 MIF e 

razão por 100 nascidos vivos. No Brasil, este código foi o registrado como a causa 

básica mais frequente entre os óbitos por aborto, de 2006 a 2015 (Cardoso et al., 2020), 

o que confirma a possibilidade de se referir a abortos induzidos de forma insegura. 

  Como limitações do estudo pode-se listar a qualidade irregular dos dados sobre 

aborto no SIH-SUS e a fragilidade dos parâmetros escolhidos para a estimativa neste 

trabalho. Contudo, a proposição de novos parâmetros pode ser vista também como 

ponto forte, ao tentar tornar mais adequada uma estimativa indireta já consagrada na 

pesquisa sobre aborto. 
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9. CONCLUSÃO 

 

 Nossa hipótese de aumento dos abortos induzidos/ inseguros no estado do Rio de 

Janeiro não foi confirmada para a maioria das faixas etárias, exceto entre mulheres mais 

velhas. Contudo, a estabilidade, contrária ao declínio mostrado em estudos anteriores, 

pode ser interpretada como uma reversão da tendência e ser explicada pela necessidade 

ainda do aborto induzido como método contraceptivo, agravada pela retirada do 

misoprostol. Recomenda-se que o aborto não especificado seja monitorado como 

indicativo de aborto inseguro. As diferenças na magnitude de acordo com faixa etária, 

entre adolescentes e mulheres mais velhas, podem orientar para políticas de 

planejamento familiar e acolhimento de mulheres. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) 
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Anexo 2 – Carta de Anuência da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro 

(SES/RJ) 
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Anexo 3 – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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