








Principais resultados da primeira fase da PNA
Os resultados referem-se ao ano de 2010, no Brasil urbano.

Como abortar é um fato cumulativo, naturalmente a proporção de mulheres jovens

que já fizeram um aborto ao longo da vida é menor, mas ainda assim é alta, sendo 6%

entre as mulheres com idades entre 18 e 19 anos. Em outras palavras, já no início da

vida reprodutiva uma em cada 20 mulheres fez aborto.

A maior parte das mulheres que realizou aborto teve filhos.

A PNA também mostrou que há uma distribuição espacial clara sobre a prática do

aborto. Sua prática é mais comum nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e tem

menor incidência na região Sul do país.

Os níveis de internação pós-aborto são elevados e colocam indiscutivelmente o aborto

como um problema de saúde pública no Brasil. Cerca de metade das mulheres que

fizeram aborto recorreram ao sistema de saúde e foram internadas por complicações

relacionadas ao aborto.

Ao completar 40 anos cerca de uma em cada cinco (mais exatamente, 22%)

das mulheres já fez um aborto.

Contrariamente a uma idéia muito difundida, o aborto não é feito apenas por adoles-

centes ou mulheres mais velhas. Na verdade, cerca de 60% das mulheres fizeram seu

último (ou único) aborto no centro do período reprodutivo, isto é, entre 18 e 29 anos,

sendo o pico da incidência entre 20 e 24 anos (24% nesta faixa etária apenas).

A incidência de aborto entre as mulheres de diferentes religiões é praticamente igual.

Como a PNA reflete a composição religiosa das mulheres urbanas brasileiras, pouco

menos de dois terços das mulheres que fizeram aborto são católicas, um quarto protes-

tantes ou evangélicas e menos de um vigésimo, de outras religiões.

Cerca de metade das mulheres que fizeram aborto utilizaram algum tipo de medica-

mento para induzi-lo. Os abortos ilegais realizados com medicamentos tendem a ser

mais seguros que os que utilizam outros meios, em particular quando o medicamento

usado é o misoprostol, popularizado no Brasil na década de 1990. Se fossem feitos

sob atenção médica adequada, seriam extremamente seguros.

Cerca de 8% das mulheres do Brasil urbano foi internada em razão do aborto realizado.

Se o aborto seguro fosse garantido, a maior parte dessa internação poderia ser evitada.




