
 

Resumo 

 
Introdução 

 
Em Portugal, com a Lei nº 6/84 de 11 de Maio surgiu a possibilidade de se excluir a ilicitude 

da interrupção da gravidez em situações muito específicas. No ano de 2007, com a Lei  

n.º 16/2007 de 17 de Abril, a legislação portuguesa admitiu a possibilidade da mulher optar 

pela interrupção da gravidez a seu pedido até às 10 semanas de gestação sem penalização 

criminal.  

 

Face a esta alteração legislativa consideramos de extrema importância explorar as atitudes dos 

profissionais de saúde que têm um papel crucial na realização da interrupção voluntária da 

gravidez.  

 

Objectivos 

 

O nosso estudo pretendeu atingir o seguinte objectivo: identificar quais os dilemas éticos e 

deontológicos que os profissionais de saúde enfrentam, face à despenalização da interrupção 

voluntária da gravidez? 

 

Materiais e métodos 

 

A investigação foi realizada na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE - Hospital Pedro 

Hispano, departamento de Obstetrícia/Ginecologia, tendo decorrido nos meses de Junho e 

Julho de 2008. Participaram 63 profissionais de saúde, sendo 8 médicos e 55 enfermeiros.  

 

Previamente, ao iniciarem a sua colaboração, todos os profissionais foram informados dos 

objectivos e metodologias do estudo assim como da confidencialidade e anonimato das 

respostas. O consentimento informado escrito foi assinado por todos os participantes.  

 

Para concretizar o estudo foi concebido um instrumento de recolha de dados: Atitudes éticas 

e deontológicas dos profissionais de saúde face à interrupção voluntária da gravidez. 

Para a sua elaboração inspiramo-nos nos vários estudos realizados internacionalmente tais 



como o de Hammarstedt et al. de 2005, Fonnest et al. de 2000, Marshall, Gould e Roberts de 

1994 assim como o estudo nacional de Pais Ribeiro de 1998. 

Este questionário, anónimo, confidencial e auto-prenchido, apresentava um conjunto de 49 

afirmações que pretendiam conhecer as posições éticas e deontológicas dos diferentes 

profissionais, em várias dimensões, tais como: a legislação vigente em Portugal relativa à 

interrupção voluntária da gravidez, os direitos do embrião versus direitos da mulher, conceitos 

sobre o inicio da vida humana e protecção da saúde da mulher. As respostas eram fornecidas 

através de uma escala tipo Likert com cinco posições. 

 

Resultados 

 

Os resultados evidenciaram ligeiras diferenças entre as perspectivas das enfermeiras 

especialistas e os outros profissionais relativamente à posição ética e deontológica a adoptar 

no caso da IVG a pedido da mulher. Há uma clara concordância de todos os profissionais com 

a IVG se houver algum motivo clínico para tal. Quando se trata apenas da opção da mulher 

em realizar a IVG, os enfermeiros especialistas declaram-se ligeiramente contra, enquanto os 

outros grupos se declaram ligeiramente a favor. Existe concordância entre os profissionais de 

saúde de que a Vida Humana se inicia logo após a fecundação. As objecções éticas são um 

pouco mais marcadas que as objecções religiosas sendo que a maioria dos profissionais indica 

achar ter os conhecimentos suficientes para decidir mesmo no caso da IVG a pedido da 

mulher até às 10 semanas.  

 

Conclusões 

 

Podemos concluir que médicos e enfermeiros especialistas sentem bem os dilemas éticos do 

binómio: direito à vida vs direito aos cuidados de saúde da mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 
Introduction 

 
In Portugal, with Law n. º 6/84 of 11

th
 May occurred the possibility of excluding the illegality 

of pregnancy interruption in very specific situations. In 2007, with Law n. º 16/2007 of 17
th
 

April, the Portuguese legislation admitted the possibility for the woman to opt by the 

pregnancy interruption until the 10
th
 week of gestation without criminal penalization.  

 

Face to this legislative alteration we consider of extreme importance to explore the attitudes 

among the health professionals who have a crucial role in the accomplishment of the 

pregnancy voluntary interruption.  

 

Objectives 

 

Our study intended to reach the following objective: identify which are the ethical and 

deontological dilemmas that health professionals have when facing the pregnancy voluntary 

interruption. 

 

Materials and methods 

 

The investigation took place, at the Health Local Unit of Matosinhos, EPE - Hospital Pedro 

Hispano, department of Obstetrics/Gynecology, during the months of June and July of 2008. 

63 health professionals participated, 8 doctors and 55 nurses.   

 

Previously, before initiating their contribution, all the professionals were informed about the 

objectives and methodologies of the study, as well as the confidentiality and anonymity of the 

answers. A written informed assent was signed by all the participants.   

 

To materialize the study an instrument was conceived: The health professionals, ethical and 

deontological attitudes when facing the pregnancy voluntary interruption. For the 

elaboration we were inspired in some international studies such as Hammarstedt et al. in 

2005, Fonnest et al. in 2000, Marshall, Gould and Roberts in 1994 as well as the national 

study of Pais Ribeiro in 1998.  



 

This anonymous, confidential and self-filled questionnaire presented a set of 49 affirmations 

that intended to acknowledge the ethical and deontological positions of the different 

professionals, in several dimensions, as well as, the current law in Portugal regarding the 

pregnancy voluntary interruption, the embryo’s rights versus women’s rights, concepts about 

the beginning of human life and protection of women’s health. The answers were provided by 

a Likert type scale with five positions. 

 

Results 

 

The results demonstrated some differences between the perspectives of specialist’s nurses and 

other health professionals regarding ethical and deontological position to adopt in case of 

pregnancy interruption by women’s request. All health professionals agreed to pregnancy 

interruption when carried out by clinical reason. When pregnancy interruption is requested by 

women, specialist’s nurses are slightly against, while other groups somewhat agree. Health 

professionals agree that Human Life initiates soon after fecundation. The ethical objections 

are a little more patent than the religious objections. The majority of the health professionals 

indicate to have enough knowledge to decide even when the pregnancy interruption is 

requested by woman. 

 

Conclusions 

 

It can be concluded that doctors and specialist’s nurses are conscious about the ethical 

dilemma concerning the binomial: right to life versus right to woman’s health. 


