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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 11th May occurred the possibility of excluding the illegality 

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

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

pregnancy interruption until the 10th 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. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Inúmeros são os pensamentos que nos perseguem durante a vida na tentativa de elucidar 

questões filosófico – existenciais que se referem à origem, destino e sentido da vida. 

 

Comuns à Humanidade tais inquietações tornam-se mais ou menos evidentes conforme o 

momento do ciclo de vida ou circunstâncias pelas quais se passe. Encará-las conduz à 

possibilidade de ampliar a visão do mundo, da vida e da morte, embora associada à angústia 

de não ter as respostas tão procuradas. 

 

Sempre foi desejo da Humanidade, compreender o que é a vida ou mesmo o que é o ser 

humano1. Com o desenvolvimento da ciência2 e o aprofundar do conhecimento sobre o 

processo de reprodução e desenvolvimento intra-uterino do ser humano, novas questões 

filosóficas, científicas, religiosas e éticas emergem. O estatuto e direitos do embrião, os 

direitos da mulher como ser individual e autónomo face à interrupção da gravidez, conduzem 

a dilemas, questões éticas e deontológicas que prendem a atenção dos pensadores, filósofos e 

cientistas, sendo um tema controverso nas sociedades economicamente desenvolvidas3.  

 

Abrangem perspectivas múltiplas em que são mobilizados aspectos subjectivos tais como os 

valores humanos, éticos, sociais, psicológicos e políticos e aspectos objectivos como os 

técnicos e os económicos4. 
 

Actualmente, o conceito de dignidade humana é largamente discutido e direitos universais, 

tais como, o direito à vida e o direito à autodeterminação encontram-se no cerne da questão 

relacionada com a interrupção de gravidez.  

 

                                                 
1 Figueiredo, H. (2005). A Procriação Medicamente Assistida e as Gerações Futuras. Coimbra: Gráfica 
de Coimbra. 
2 Renaud, M. (2001). Análise Filosófica Acerca do Embrião Humano. In N. Rui & M. Melo (Eds.), A 
Ética e o Direito no Inicio de Vida Humana.(pp.) Coimbra: Gráfica de Coimbra. 
3 Ribeiro, P. & Araújo, T. (1998). Atitudes de Técnicos de Saúde e Interrupção Voluntária da 
Gravidez, Análise Psicológica 3 (XVI), 469-479. 
4 Ribeiro, P. & Araújo, T. (1998), p. 469. 
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Estima-se que duas em cada cinco gravidezes não foram planeadas, seja como resultado da 

não utilização de métodos contraceptivos ou da utilização incorrecta dos mesmos, seja pela 

falha destes5. Estudos revelam que muitas das mulheres casadas dos países em vias de 

desenvolvimento não têm acesso aos métodos contraceptivos que pretendem usar6, sendo esta 

situação agravada no caso de mulheres solteiras, particularmente as adolescentes, que 

raramente têm acesso a informação e aconselhamento nesta área. A incidência de abortos 

inseguros é afectada pela acessibilidade, legalização e qualidade da prestação de serviços de 

saúde legais estando as legislações governamentais mais restritivas associadas à alta 

incidência de abortos inseguros7. 

 

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. Posteriormente, em 1997 com a 

Lei nº 90/97 de 30 de Julho, e em 2007, com a Lei n.º 16/2007 de 17 de Abril, a legislação 

portuguesa admitiu a possibilidade de a mulher optar pela interrupção da gravidez a seu 

pedido até às 10 semanas de gestação8. 

 

Com esta última alteração legislativa, os profissionais de saúde enfrentam novos dilemas 

éticos e deontológicos. 

 

Se num prato da balança se encontra o direito da mulher à saúde e à sua auto-determinação 

sexual e reprodutiva, no outro encontrámos o direito à vida de um ser humano em 

desenvolvimento.  

 

Como lidar profissionalmente/ deontologicamente/eticamente com este dilema? 

 

Apesar de existirem alguns estudos neste âmbito, maioritariamente estrangeiros, em Portugal, 

em 1998 foi efectuado pelo Professor Pais Ribeiro um estudo referente às atitudes dos 

técnicos de saúde face à interrupção da gravidez. 

  

                                                 
5. Ahman, E. & Shah, I. (2004). Unsafe abortion. Global and regional estimates of incidence of unsafe 
abortion and associated mortality in 2000. (4ª ed.). Geneva: World Health Organization. 
6 Ahman, E. & Shah, I. (2004), p. 2. 
7 Ahman, E. & Shah, I. (2004), p. 3. 
8  Lei nº 16/2007. D.R. I Série. 75 (07-04-17) - Exclusão da ilicitude nos casos de interrupção 
voluntária da gravidez. 
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É neste âmbito que ambicionámos efectuar o estudo apresentado nesta tese. Pretende-se com 

esta investigação, conhecer quais os dilemas éticos e deontológicos que os profissionais 

enfrentam ao lidar com a problemática da interrupção voluntária da gravidez, mais 

concretamente após a despenalização até às 10 semanas.  

 

O respectivo estudo foi realizado num hospital do Norte de Portugal, que contou com a 

colaboração de médicos e enfermeiros. 

 

Assim sendo, dividimos a apresentação desta tese em duas partes essenciais. Na primeira 

pretende-se contextualizar numa perspectiva ético-filosófica, religiosa e biológica a temática 

em estudo, pelo que se abordam temas tão diversos como a contracepção e gravidez, a 

dignidade do ser humano e do embrião, a interrupção da gravidez e os dilemas dos 

profissionais. 

 

Na segunda parte, e de modo a conhecer a realidade, apresentámos a investigação efectuada, 

objectivos que nos propusemos alcançar, caracterização da amostra, descrição do instrumento 

de recolha de dados e finalmente relatamos os resultados obtidos, analisando-os 

pormenorizadamente, de forma a poder extrair conclusões e reflectir criticamente sobre eles.  
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2. CONTRACEPÇÃO E GRAVIDEZ  

   

Reflectir sobre gravidez versus interrupção de gravidez, é reflectir sob um tema tão polémico 

quanto necessário. 

 

A medicina materno-fetal tem como principal objectivo, fornecer informações sobre 

diagnósticos e prognósticos fetais à mulher grávida e/ou à mulher que planeia engravidar, 

sendo a gravidez um processo que corresponde a um período que começa na concepção e 

termina no parto, durando em média 40 semanas, portanto definido temporalmente. Já o 

processo da maternidade ultrapassa o fenómeno da gravidez, e é um projecto a longo prazo. 

 

2.1. Métodos Contraceptivos Usados na Antiguidade 
 

Contemporaneamente e através de vários métodos contraceptivos (médicos e cirúrgicos) é 

possível planear e controlar a natalidade, mas como seria isso possível para os nossos 

antepassados? Como regulava o Homem antigo a sua reprodução sem recorrer ao aborto ou 

infanticídio9? 

 

A importância da fertilidade foi reconhecida por alguns líderes nas comunidades pré- 

-modernas assim como historiadores desde o Período Romano até à Renascença10.  

 

Ao percorrer a História da Humanidade e principalmente a da sexualidade, deparamos com 

vários métodos contraceptivos usados para controlo da natalidade. A restrição sexual só foi 

                                                 
9 Riddle, J. (1994). Contraception and Abortion from the Ancient World to the Renaissance. USA: 
First Harvard University Press. 
John M. Riddle, Professor Catedrático de História na Universidade do Norte da Carolina fez um 
exaustivo e aprofundado estudo sobre a história da contracepção e métodos abortivos desde o Antigo 
Egipto até ao Séc. XVII. Segundo Riddle os antigos possuíam contraceptivos e abortivos seguros e 
eficazes.  
10 Riddle, J. (1994), p. 1. 
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exaltada a partir da Era Medieval aquando da condenação pela Religião Cristã, de todas as 

“aberrações sexuais”, adultério, contracepção, aborto e infanticídio, entre outros11. 

 

Um dos métodos provavelmente utilizado para controlo da natalidade seria o Coitus 

Interruptus, não existindo no entanto evidências escritas que o corroborem. Segundo alguns 

autores esta ausência deve-se ao facto de o método ser tão comum que nem era referido na 

literatura. 

 

As actividades sexuais não férteis (coito não vaginal) seriam muito prováveis no passado12, 

mas na Idade Média, tais desvios sexuais eram condenados, suprimidos e punidos 

severamente. 

 

O uso de supositórios vaginais (pessários) era frequente e recomendado, quer como método 

anticoncepcional quer como método abortivo13. 

 

O uso do preservativo só se iniciou na Era Medieval sendo amplamente usado a partir de 

184414.  

2.2. Métodos Contraceptivos Utilizados na Actualidade 
 
A contracepção moderna entrou recentemente na história da fecundidade de muitas gerações 

de mulheres e ocupa um lugar de destaque na gestão quotidiana do seu estado de saúde 

reprodutiva.  

 

O acesso e domínio de informação técnica credível pode ter não só, um impacto positivo na 

qualidade de vida das mulheres, como representar também um instrumento importante para a 

realização de escolhas contraceptivas esclarecidas e responsáveis15.  

 

                                                 
11 Riddle, J. (1994), p. 3. 
12 Riddle, J. (1994), p. 5. 
13 Riddle, J. (1994), p. 7. Segundo alguns estudiosos, o uso de substâncias nestes supositórios teriam 
várias funções desde bloquear a entrada do cervix até à alteração do pH da mucosa vaginal. 
14 Riddle, J. (1994), p. 5. A primeira descrição do preservativo surge em 1563 na publicação de 
Gabriel Fallopio’s - De morbo gallico – Cap. 89; Pádua. 
15 Almeida, A. Vilar, D. André, I. & Lalanda, P. (2004). Fecundidade e Contracepção. Percursos de 
Saúde Reprodutiva das Mulheres Portuguesas. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
de Lisboa, p. 279. 
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Em Portugal a contracepção é nos dias de hoje acessível e gratuita. Entre 1986 e 1997 

verificou-se um aumento de quase cinco vezes na sua utilização16. Interessante verificar que 

em 2000, os principais motivos de atendimento nos Centros de Saúde, por parte das raparigas 

do grupo etário dos quinze aos dezanove anos foram as questões relacionadas com a 

sexualidade (planeamento familiar e vigilância da gravidez)17.  

 

Actualmente existem diversos métodos contraceptivos desde os hormonais aos de barreira, 

passando pelos naturais ou de abstinência periódica18.  

 

Não querendo realizar uma abordagem exaustiva sobre este tema iremos efectuar uma 

descrição dos métodos modernos existentes19. 

 

Um dos métodos mais utilizado nos tempos modernos é o da contracepção hormonal oral ou 

pílula. Embora seja o método mais utilizado, infelizmente o seu modo de funcionamento é 

pouco compreendido pelas utilizadoras20. Trata-se de um pequeno comprimido com 

hormonas21, que deve ser tomado à mesma hora durante vinte e um dias com uma pausa de 

sete dias. Actuam como inibidores da ovulação e não protegem das infecções sexualmente 

transmissíveis sendo essencialmente de dois tipos: contraceptivo oral combinado e 

progestativo oral. Relativamente à eficácia têm uma taxa de falha de 0,1 a 1 gravidez em 100 

mulheres por ano para os combinados e de 0,5 a 1,5 gravidezes em 100 mulheres por ano para 

os progestativos dependendo da utilização correcta, regular e continuada22.  

                                                 
16 Silva, L. & Alves, F. (2003). A Saúde das Mulheres em Portugal. Porto: Edições Afrontamento,  
p. 60. 
17 Portugal, Direcção-Geral da Saúde. (2005). Divisão de Saúde Materna, Infantil e dos Adolescentes, 
Saúde dos jovens em Portugal, elementos de caracterização. Lisboa: Direcção-Geral da Saúde. 
18 Portugal, Direcção-Geral da Saúde. (2001). Divisão de Saúde Materna, Infantil e dos Adolescentes, 
Saúde Reprodutiva: Planeamento familiar, Lisboa: Direcção-Geral da Saúde. 
19 No estudo realizado por Ana Almeida, Isabel André, Duarte Vilar e Piedade Lalanda, publicado em 
2004, descreve-se com pormenor a percepção das mulheres relativamente aos métodos contraceptivos, 
funcionamento, vantagens e desvantagens.   
20 Almeida, A., Vilar, D., André, I. & Lalanda, P. (2004), p. 293. 
21 Actualmente a quantidade e o tipo de hormonas utilizadas nos contraceptivos orais são diversas, 
devendo toda a mulher ser observada pelo seu médico de modo a adequar o tipo de pílula. As 
“Combinadas” que contém estrogéneo e progestagéneo são monofásicas, bifásicas ou trifásicas e as 
“Progestativas” contém só progestagéneo. As “Combinadas” actualmente comercializados contêm 
doses reduzidas de hormonas, pelo que podem ser utilizadas pela generalidade das mulheres, desde a 
adolescência até à menopausa. 
22 Portugal, Direcção Geral da Saúde. (2008). Programa Nacional de Saúde Reprodutiva. Planeamento 
Familiar. Lisboa: Direcção Geral da Saúde. 
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Dentro da contracepção hormonal combinada, o Evra ou sistema transdérmico (adesivo de 20 

cm2 contendo norelgestromina e etinilestradiol23), pode também ser utilizado embora a sua 

eficácia diminua em mulheres com peso > 90 kg. Também o Nuvaring se encontra nesta 

categoria de contracepção sendo um anel flexível e transparente de acetato de vinil etileno 

com 54 mm de diâmetro e uma espessura de 4 mm, contendo etonogestrel e etinilestradiol, 

realizando-se uma libertação contínua de 120 µg de etonogestrel e 15 µg de etinilestradiol, 

sendo a absorção realizada através da mucosa vaginal para a corrente sanguínea, sem a 

primeira passagem de metabolização hepática.  

 

Na contracepção hormonal injectável existe o Depo-Provera 150 mg ou acetato de 

medroxiprogesterona. A libertação do progestativo é lenta e o efeito contraceptivo prolonga- 

-se por três meses. A eficácia depende da correcta utilização sendo de 0,0 a 1,3 gravidezes por 

100 mulheres/ano.  

 

Ainda dentro da contracepção hormonal, encontramos o Implanon. Trata-se de um bastonete 

de vinil-acetato de etileno com 4 cm de comprimento contendo 68 mg de etonogestrel 

implantado subcutaneamente na face interna do braço. O progestativo é libertado lentamente e 

o efeito contraceptivo prolonga-se por 3 anos. A eficácia encontra-se entre 0 a 0,07 gravidezes 

por 100 mulheres/ano. 

 

O dispositivo intra-uterino ou como é normalmente denominado - DIU- é colocado no interior 

do útero podendo a constituição deste variar. Os dispositivos activos podem conter: cobre, 

cobre e prata ou então levonogestrel. A eficácia situa-se entre 0,1 a 2 gravidezes em 100 

mulheres por ano24.  

 

Relativamente ao método de barreira, o mais conhecido é o do preservativo masculino.  

O preservativo masculino é uma membrana de borracha que é colocada no pénis em erecção 

impedindo o contacto dos espermatozóides com a vagina da mulher (barreira física) 

protegendo também das infecções sexualmente transmissíveis. A sua eficácia ronda entre 5 a 

10 gravidezes em 100 mulheres por ano25. Em relação a outros métodos barreira podemos 

                                                 
23 Libertação diária de 150 µg de norelgestromina e 20 µg de etinilestradiol em que é realizada a 
absorção transdérmica para a corrente sanguínea, sem a primeira passagem de metabolização hepática. 
24 Portugal (2008), p. 31. 
25 Portugal (2008), p. 36. 
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referir o preservativo feminino e o diafragma. A eficácia destes métodos situa-se entre 5/6 a 

15/16 gravidezes em 100 mulheres por ano, dependendo do uso correcto e consistente26. 

 

Relativamente aos espermicidas, estes podem ser apresentados sob a forma de creme, espuma, 

esponja, cones ou comprimidos vaginais A eficácia depende da utilização correcta e 

sistemática, preferencialmente em associação com outro método contraceptivo sendo de 18 a 

30 gravidezes em 100 mulheres por ano, quando utilizados isoladamente. 

 

Quando nos referimos à contracepção devemos também abordar os métodos de conhecimento 

do período fértil ou de auto-observação. Estes métodos implicam um período de 

acompanhamento em que a mulher aprende a identificar a fase potencialmente fértil. São 

também conhecidos como métodos de abstinência periódica. Os casais que optam por estes 

métodos devem estar muito motivados e desenvolver competências para os poder utilizar 

adequadamente.  

 

São vários os tipos de métodos naturais pelos quais podem optar: métodos com base no 

calendário ou Ogino-Knauss, métodos baseados na observação de sinais e sintomas tais como 

o método da temperatura basal, o método do muco ou Billings e o método sintotérmico no 

qual se unem os dois anteriores. A sua eficácia encontra-se entre as 2 e as 25 gravidezes em 

100 mulheres por ano dependendo do método escolhido e da consistência e correcção com 

que é utilizado. A eficácia é maior quando se opta por uma combinação destes métodos 

associada à abstinência de relações sexuais vaginais durante o período fértil27. 

 

Nos métodos cirúrgicos de contracepção, a laqueação de trompas e a vasectomia são 

considerados métodos permanentes para mulheres e homens que não desejam ter mais filhos. 

A sua eficácia é de 5 a 1,8 gravidezes em 100 mulheres por ano, dependendo do método 

utilizado. A laqueação pós-parto é um dos métodos mais eficazes, ao contrário da colocação 

de anéis ou clipes28. Na vasectomia a eficácia encontra-se nas 0,15 gravidezes por 100 homens 

por ano o que significa menos de 1 gravidez por mulher por ano.  

 

                                                 
26 Portugal (2008), p. 37. 
27 Portugal (2008), p. 40. 
28 Portugal (2008), p. 45. 
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Por último, nos métodos contraceptivos actuais, surge a contracepção de emergência.  

Em Portugal estão disponíveis actualmente três tipos de contracepção de emergência: o 

método de Yuzpe29, o método com progestativo30 e o método do DIU31. A eficácia da 

contracepção oral de emergência é tanto maior quanto mais precocemente for efectuada a 

toma, sendo de 2 gravidezes em cada 100 mulheres que utilizam o método de Yuzpe e 1 

gravidez em cada 100 mulheres que utilizam o progestativo32. O mecanismo de acção varia de 

acordo com o facto de se ter dado a ovulação ou não e se se deu a fecundação ou não33.  

No primeiro caso a ovulação pode ser bloqueada ou atrasada de modo a que a fecundação não 

ocorra. No segundo caso, a perturbação da motilidade da trompa e as alterações do 

endométrio tornam impossível a nidação e desenvolvimento posterior do embrião34. 

 

De acordo com a Direcção Geral de Saúde, a educação sexual conduzirá provavelmente ao 

controle da fertilidade com consequências positivas na sexualidade e na gravidez35. 

2.3. A Concepção Humana 
 

Olhando de um ponto de vista científico - biológico, a concepção humana ocorre com a 

fecundação do óvulo pelo espermatozóide, dando inicio à vida de um novo ser, que terá agora 

um número diplóide de cromossomas, característicos da espécie humana, possuindo desde 

este momento, toda a informação genética que o define e lhe outorga identidade biológica36.  

 

                                                 
29 Neste método utilizam-se 8 comprimidos contendo 30 µg de Etinilestradiol com 150 µg de 
levonorgestrel em duas tomas, com intervalo de 12 horas ou seja 4 comprimidos nas primeiras 72 a 
120 horas após a relação sexual desprotegida seguido de 4 comprimidos nas 12 horas seguintes. 
30 Neste método utiliza-se 1 comprimido contendo 1500 µg de levonorgestrel em toma única até 120 
horas após a relação sexual. 
31 O DIU com cobre pode ser usado como um método de contracepção de emergência, sendo 
sobretudo apropriado para as mulheres que desejam manter o DIU como contracepção permanente e 
que cumprem os requisitos para o seu uso regular. O DIU pode ser inserido em qualquer momento do 
ciclo, no período máximo de 5 dias após a relação sexual não protegida. Inserido nestas condições, o 
DIU é o método de mais eficaz pois menos de 1 em 100 mulheres por ano fica grávida. Portugal 
(2008), p. 49. 
32 O risco de gravidez é 4 a 8 vezes superior quando não se utiliza a contracepção de emergência. 
Portugal (2008), p. 48. 
33 Osswald, W. (2001). Contracepção. Aspectos médicos In L. Archer, J. Biscaia, W. Osswald & M. 
Renaud (Eds.), Novos Desafios à Bioética,pp 74-80, Porto: Porto Editora, p. 78. 
34 Osswald, W. (2001), p. 78. 
35 Portugal (2008), p. 5. 
36 Santos, A. (2001). Reprodução Humana. In D. Serrão & R. Nunes (Eds.), Ética em Cuidados de 
Saúde. pp 133-152, Porto: Porto Editora, p. 134. 
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Durante o processo biológico da embriogénese, o embrião ultrapassa várias etapas, desde as 

mais simples no início da divisão celular, até às mais complexas já com a formação de todos 

os órgãos. 

É no início da divisão celular que as primeiras células ou células primordiais podem originar 

só por si e individualmente um novo ser, possuindo capacidade intrínsecas de pluripotência37, 

levando ao longo da diferenciação celular e da complexidade progressiva, ao resultado de um 

novo e único ser.  

 

Este novo ser, denominado de “embrião” até por volta das 8 semanas ou seja 60 dias38, é um 

organismo biológico novo, uma entidade que possui conteúdo genético único e o 

correspondente potencial de crescimento tipicamente humano. 

 

Começa então um processo de divisão celular, continuando esta multiplicação de células a um 

ritmo acelerado ao longo da trompa materna, normalmente durante 3 ou 4 dias. Esta 

multiplicação é feita com ordem e coordenação, constituindo-se progressivamente numa 

estrutura multicelular chamada “mórula”39.  

 

Entre as 72 e as 96 horas de existência, o embrião humano, que é chamado neste estádio de 

“blastocisto”, irá chegar ao útero, iniciando-se a sua implantação na mucosa uterina. Vai 

iniciar-se então o processo de nidação ou nidificação40, que se completará entre o 10º e o 11º 

dias após a fecundação, em que o embrião se funde com as estruturas uterinas, tratando-se de 

um momento crítico do processo reprodutivo, na medida em que implica não só o 

reconhecimento da estrutura embrionária pelo organismo materno, como também às estruturas 

orgânicas onde se pretende implantar41, iniciando-se aquando da implantação do embrião na 

mucosa uterina o intercâmbio entre o embrião e a mãe, transformando-se uma relação única e 

especial entre os dois. 

 

                                                 
37 Seeley, R., Stephens, T. & Tate, P. (2001). Anatomia & Fisiologia. (3ª ed.). Loures: Lusodidáctica, 
p. 1017. 
38 Seeley, R., Stephens, T. & Tate, P. (2001), pp. 1035-1036. 
A principal diferença entre o embrião e o feto é a de que, no 1º, a maioria dos sistemas orgânicos estão 
em formação, no 2º os órgãos já estão todos presentes. A maior parte das alterações morfológicas 
acontecem durante a fase embrionária do desenvolvimento intra-uterino sendo a fase fetal de um 
período de crescimento. 
39 Seeley, R., Stephens, T. & Tate, P. (2001), p. 1018. 
40 Resende, J. (2002). Obstetrícia, (9ª ed.). Rio de Janeiro: Guanabara/Koogan, p. 30. 
41 Santos, A. (2001), p. 135. 
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O coração primitivo começa a desenvolver-se na 3ª semana após a concepção e ao fim da 4ª já 

tem contracções rápidas e irregulares42.  

Por volta do 26º dia após a concepção, completa-se a formação do tubo neural que irá dar 

origem ao cérebro e medula espinal.  

 

Também as funções cerebrais se vão desenvolvendo. Apesar da actividade eléctrica cerebral 

do embrião humano ter sido comprovada ao 43º dia de gestação por Borkowski e Bernstine 

em 195543, investigadores determinaram que a primeira actividade electróencefálica ocorre 

aproximadamente pelas 10 semanas de gestação44. Mais recentemente surgiu a notícia de que 

os primeiros neurónios que conduzem à formação do córtex cerebral existem 31 dias após a 

fertilização45.  

 

Pode dizer-se então, que o património genético, resultante da fusão de dois gâmetas (feminino 

e masculino), não deve ser visto e considerado de forma estática, pois não é apenas um 

conjunto organizado de sequências nucleotídicas humanas, mas sim de uma estrutura 

biológica que usufrui dos requisitos intrínsecos que lhe permitirão desenvolver-se num ser 

humano.  

 

A formação do zigoto, que posteriormente se desenvolve em embrião, feto e por fim recém- 

-nascido, constitui biologicamente um processo contínuo46 e sem linha divisória aparente. 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Resende, J. (2002), p. 60. 
43 Resende, J. (2002), p. 75. 
44 Himma, K. (2005). A dualist analysis of abortion: personhood and the concept of self qua 
experiential subject. Journal of Medical Ethics, 31, 48-55, p. 53. 
45 Loureiro, J. (2006). Sobre o aborto: algumas questões em tempos de referendo. (s.l). Centro 
Académico de Democracia Cristã. Estudos NS 6, 17-96, p. 53. 
46 Certos autores distinguem o processo de evolução pré-natal em três estádios: estádio embrionário até 
à segunda semana pós fecundação, estádio embrionário até à décima - segunda semana e estádio fetal 
até ao nascimento. Outros dividem em estádio pré - embrionário até ao décimo quinto dia pós- 
-fecundação, estádio embrionário até à oitava semana e fetal até ao nascimento. Cf: Melo, H. (1997). 
O Embrião gerado in vitro é sujeito de Direito? Ética da Vida, Vitalidade da Ética, Gabinete de 
Investigação de Bioética. Porto: Universidade Católica Portuguesa, p. 109. 



28 
 

 

 

3.  CONCEITO DE DIGNIDADE HUMANA  

 

Do latim dignitas, dignidade significa tudo aquilo que merece respeito, consideração, mérito 

ou estima. A dignidade humana constitui assim a base do respeito pela pessoa humana47. 

Neste século em que novas questões éticas se colocam, a definição de dignidade assume uma 

nova dimensão.  

 

O conceito de dignidade não é um conceito estático, mas sim um conceito em permanente 

evolução, dinâmico, exigindo continuamente ajustes e aperfeiçoamentos48. A evolução 

tecnológica e científica nos dias de hoje leva-nos a considerar a dignidade humana num plano 

nunca antes pensado.  

 

Actualmente o Homem tem uma outra consciência de si. Se, em termos genéticos, o Homem 

se assemelha a muitos outros seres vivos, é precisamente pela capacidade de ter consciência, 

pela capacidade de raciocinar e de decidir que ele enaltece a sua dignidade.  

 

Mesmo antes de Hipócrates, os filósofos discutiam matérias tais como as da alma e a essência 

da vida especulando sobre o processo de funcionamento dos fenómenos da vida e tentando 

perceber como ela era criada. Eles ficavam intrigados por estes grandes mistérios que 

tentavam decifrar e controlar49. 

  

O termo “dignidade”, indica um atributo universalmente comum a todos os Homens, sem cujo 

reconhecimento não poderá existir quer liberdade, quer justiça. Se, para alguns, os paradigmas 

éticos se baseiam numa ordem superior transcendente, para outros o desenvolvimento do 

conceito de racionalidade transformou as certezas das crenças em certezas do saber.  

 
                                                 
47 Nunes, R. (2001). Dilemas Éticos na Genética In D. Serrão & R. Nunes (Eds.), Ética em Cuidados 
de Saúde pp 111-130, Porto: Porto Editora, p. 113. 
48 Melo, H. (2002). O Diagnostico Pré-Implantatório e os Direitos das Gerações Futuras In R. Nunes, 
H. Melo & C. Nunes (Eds.), Genoma e Dignidade Humana pp 155-204, Coimbra: Gráfica de Coimbra 
Lda., p. 196.  
49 Kapparis, K. (2002). Abortion in the ancient world. London. Gerald Duckworth & Co. Ltd., p. 2. 
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Para algumas pessoas, a procura dos fundamentos da moralidade e da dignidade humana vem 

da crença de um Deus, fonte das normas universais, normas essas que nem sempre foram 

respeitadas pois durante as Cruzadas, tratou-se com agressividade e crueldade aqueles que não 

comungavam da mesma ideologia religiosa.  

3.1.  O Pensamento Grego 
 
No século V, A.C., dá-se inicio a uma nova fase da Filosofia na Grécia, caracterizando-se este 

período pelo regresso do Homem a si mesmo, onde a preocupação pelo Homem sucede à 

preocupação do mundo. O Homem preocupa-se agora em saber quem é. No centro do 

pensamento grego surge então a felicidade, no sentido do desenvolvimento da essência da 

pessoa. A dignidade humana começa a nascer como uma preocupação filosófica.  

 

É neste século que começa a desenvolver-se a ideia de que o Homem é um animal privilegiado 

devido à razão, diferenciando-se dos outros seres em virtude da sua capacidade de compreender o 

mundo e de elaborar um pensamento lógico, sendo o único ser animal a fazer uso do Logos. 

 

A estratificação da sociedade grega, demonstra que nem todos eram detentores desta 

característica, em que apenas uma pequena parcela dos cidadãos fazia uso do Logos. 

 

Platão, ao reflectir sobre o problema da justiça defendeu a ideia de que ela dependeria de uma 

organização hierárquica da sociedade na qual os filósofos, responsáveis pela condução da 

sociedade, estariam no topo, no meio estariam os guardiães que eram encarregados de 

defender as cidades e na base da hierarquia surgiram os lavradores, artesãos e os comerciantes 

que, em conjunto, formavam a classe económica. Cada uma dessas classes possuía uma 

virtude específica e um grau distinto de dignidade. 

 

Com Aristóteles a filosofia grega atinge a sua plena maturidade. Aristóteles é em conjunto 

com Platão a maior figura da filosofia grega. Mas nem mesmo Aristóteles deixou de defender 

a repartição da sociedade em papeis e escalões relacionados com a dignidade humana.  

 

O Logos (que em grego significa “palavra”) foi o traço dominante da condição política do Homem. 

A escravidão humana (que segundo a velha convicção helénica, os bárbaros deveriam servir os 

gregos), a diferenciação entre homens e mulheres e a diferenciação ligada a algumas pessoas em 
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que a manifestação do Logos as tornavam menos dignas (deficiência na manifestação do Logos) era 

aceite pelo próprio filósofo. Esta desigualdade era ao mesmo tempo uma instituição natural e social.  

Em Aristóteles o Homem é o animal que tem Logos, é portanto, o órgão da verdade. É o ente 

no qual transcorre a verdade das coisas, o que as descobre, revelando-lhes a sua verdade.  

A alma humana é em certo sentido todas as coisas50.  

 

Para Aristóteles o Homem é o único animal que tem razão a qual lhe serve para efectuar a 

escolha do útil e do preferencial, do justo e do injusto, existindo nele um elemento divino que 

o eleva e o torna virtuoso sendo a felicidade humana para o filósofo certa vida activa própria 

do Homem dotado de razão51. 

 

Após Aristóteles a filosofia grega perde o carácter que dele e de Platão havia recebido, 

surgindo após uma época de extraordinária actividade filosófica, uma lacuna. A história da 

filosofia é num determinado sentido essencialmente descontínua.  

3.2.  O Homem Imagem de Deus 
 
Uma abordagem diferente da dignidade humana, sem grandes influências filosóficas, irá 

surgir com o pensamento hebraico. O ser humano e a dignidade humana tomam uma nova 

dimensão: o Homem é feito à imagem de Deus e daí provem a sua dignidade.  

 

De acordo com a visão hebraica, o ser humano tem uma dignidade própria, visto ser 

reconhecido como tal por alguém superior a ele: Deus. Foi Deus que criou o Homem e o 

considerou uma boa obra. É apenas a ele que Deus dirige a palavra, obtendo o Homem uma 

dignidade vinda do próprio Criador.  

 

De acordo com a visão hebraica, o ser humano tem uma dignidade própria, visto ser 

reconhecido como tal por alguém superior a ele: Deus. Visto isto e pelo facto de ter sido Deus 

a criar o mundo e todos os seres nele existentes, a dignidade humana advém do facto de o 

Homem ter a imagem do próprio Deus, logo sendo o Homem superior a todos os outros seres 

vivos: “Façamos o Homem à Nossa imagem, à Nossa semelhança, para que domine sobre os 

peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que 

                                                 
50 Marias, J. (s.d). História da Filosofia. (4ª ed.). Porto: Edições Sousa e Almeida, p. 91. 
51 Marias, J. (s.d.), p. 96. 
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rastejam pela terra”.”Deus criou o Homem à Sua imagem, criou-o à imagem de Deus” 

(Génesis 26-27). 

 

O Homem surge como ser com valor absoluto porque à imagem de Deus e é com os profetas 

hebraicos que se faz a divisão mais profunda da filosofia relacionada com o valor do Homem 

como ser vivo. 

 

Com o aparecimento do Cristianismo, surgiu na cultura ocidental um valor moral inalienável: 

a igualdade entre os Homens. Todos os Homens eram filhos de Deus e portanto participando 

da mesma dignidade. O Cristianismo traz uma ideia nova que confere sentido à existência do 

mundo e do Homem: a criação. 

 

É inicialmente com Santo Agostinho e mais tarde com S. Tomás de Aquino que se faz uma 

articulação entre a filosofia grega e o Cristianismo. Santo Agostinho aproveita o pensamento 

Platónico, mas introduz-lhe importantes alterações, apoia-se na alma como realidade íntima, 

naquilo a que chama o “Homem interior”52.  

 

Para Santo Agostinho o Homem é ao mesmo tempo racional como o anjo e mortal como o 

animal, do mesmo modo que tem uma luz natural que lhe permite conhecer, tem também uma 

consciência moral. A alma começa a ter um sentido não só platónico mas também um sentido 

cristão.  

 

Numa análise histórica, ao percorrer a Idade Média verificamos que o pensamento 

filosófico/científico foi marcado por convicções cristãs/religiosas, em que a dignidade ganhou 

um novo componente, já que a racionalidade se aliou à fé cristã. 

 

A razão surge como a faculdade de interpretar a vontade divina, cabendo a Deus o poder e 

sendo o Homem fruto de um acto de vontade divina. 

 

Segundo São Tomás de Aquino, a essência humana era algo imutável, intangível que tinha 

dignidade por ser de natureza intelectual e por existir por si, em que o Homem é colocado no 

                                                 
52 Marias, J. (s.d), p. 129. 
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vértice da natureza criada, uma criatura feita à imagem de Deus, capaz de orientar as suas 

opções numa contínua tensão para Ele; é esta tensão que o leva à conquista da sua dignidade53. 

 

O ideal de igualdade proferido como doutrina numa sociedade profundamente injusta e 

desigual de servos e senhores era inviável. A própria religião cristã aliada ao poder medieval 

acabou por justificar as desigualdades terrenas, transferindo a realização plena da igualdade e 

da dignidade humana para um mundo ideal na vida sobrenatural. 

 

O Catolicismo apresentou-se como o único caminho de salvação apresentando-se como 

identidade universal da humanidade. Esta nova identidade gerou novas formas de exclusão: 

hereges, pagãos e selvagens. Foi esta nova identidade que justificou as Cruzadas, a Inquisição 

e a Escravatura (os nativos de África e das Américas não pertenciam sequer à espécie humana 

já que não possuíam alma).  

 

Ao longo da história humana irão desenvolver-se novas percepções do estatuto do ser 

humano.  

3.3.  O Pensamento Kantiano  
 

Ao percorrer a história da filosofia para se poder determinar o conceito de dignidade, é Kant, 

o grande filósofo alemão, que sobressai. Nascido em 1724, Kant aparece como um dos mais 

explícitos protagonistas da dignidade humana.  

 

Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant propõe as suas definições de 

dignidade. Com o pensamento Kantiano surge o imperativo categórico em que a razão é o 

cerne da filosofia moral.  

 

Esta concepção baseada na razão mantém-se até hoje, em pensadores como, John Rawls e 

Karl-Otto Apel, para os quais as regras morais para viver se definem mediante um acordo 

estabelecido entre indivíduos racionais.  

 

Razão e vontade devem colaborar reciprocamente conduzindo ao reconhecimento da 

dignidade humana. 

                                                 
53 Dicionário de Bioética. (2001). Vila nova de Gaia: Edições Perpétuo Socorro, p. 276. 
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O Homem é valor em si mesmo e por si mesmo, valor que não pode ser substituído por outra 

coisa, e possui uma dignidade intocável por causa da sua racionalidade, voluntariedade e 

autonomia. 

Kant pensava que a moralidade se poderia resumir num princípio fundamental, a partir do 

qual se desenvolviam todos os nossos deveres e obrigações: imperativo categórico.  

A primeira das três formulações do imperativo categórico afirma: “Age apenas segundo uma 

máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” 54 , na segunda 

pode ler-se: “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na de 

qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio.” 55.  

 

É pela sua insistência sobre o ser humano como fim em si, que Kant imprimiu a marca central 

ao conceito de dignidade. O ser humano é um fim em si, o que significa que nunca pode ser 

transformado em instrumento ou em meio para atingir um outro fim sendo a moralidade a 

única condição que pode fazer de um ser racional um fim em si mesmo, portanto a 

moralidade, e a humanidade enquanto capaz da moralidade, são únicas coisas que têm 

dignidade56.  

 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, 

pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando está acima de todo o 

preço, e portanto não permite equivalente, então tem ela dignidade57 ou seja o Homem não 

tem preço, mas sim dignidade porque é fim em si mesmo.  

 

Poucos filósofos reflectiram com tanta profundidade sobre a liberdade e a dignidade como 

Kant. A autonomia é para o filósofo o fundamento da natureza do ser humano, é pois, o 

fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional58. A autonomia 

moral provém da liberdade que é de natureza transcendental. Para o filósofo, é enquanto ser 

racional autónomo que se dá a si próprio a lei do seu agir que o ser humano é fim em si.  

 

A liberdade existe em nós, porque sem ela o nosso agir não seria senão animal e não racional. 

A liberdade é a presença da razão ao nível do agir. Mas esta liberdade leva a que o Homem 

                                                 
54 Kant, I. (1995). Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, p. 59. 
55 Kant, I. (1995), p. 69. 
56 Kant, I. (1995), pp. 77-78. 
57 Kant, I. (1995), p. 77. 
58 Kant, I. (1995), p. 79. 
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seja ao mesmo tempo legislador, mas também submisso às mesmas leis, pois a dignidade da 

humanidade consiste precisamente nesta capacidade de ser legislador universal, se bem que 

com a condição de estar ao mesmo tempo submetido a essa mesma legislação59. 

 

Deve-se a Immanuel Kant, através das suas críticas e análises sobre as possibilidades do 

conhecimento, nomeadamente a partir de algumas questões por ele tratadas, uma das 

contribuições mais decisivas para o conceito de dignidade humana. 

3.4.  O Conceito de Dignidade na Actualidade 
 

São inúmeras as vivências históricas de extermínio e de discriminação do ser humano: 

Inquisição, Escravatura, I e II Guerra Mundial (nazismo) entre outras tantas. 

 

Frei Bento Domingos define a sociedade como uma sociedade de permanente conflito de 

interesses e valores. A vida numa comunidade de pessoas, para ser responsabilidade de todos, 

tem de ser resultado da interacção dos seus membros60. Referindo-se à escravatura com 

proveniência em África, onde os escravos negros eram vendidos e comprados com destino às 

Américas, os historiadores calculam aproximadamente que cerca de 50 a 100 milhões de seres 

humanos escravizados entre os Séc. XVI e XIX transformando-se numa autêntica sangria 

suportada pela África Negra tendo em conta, não a população actual, mas a dos Séc. XVI a 

XIX61.  

 

Na história da Humanidade, desde os tempos mais remotos até aos dias de hoje, demonstrou-

se que frequentemente se desrespeitou e não se reconheceu o valor da vida humana.  

A discriminação social foi notória e pacificamente aceite. Face aos excessos do racismo, do 

anti-semitismo e das várias formas de totalitarismo, o ser humano percebe que é necessário 

pôr uma barreira, um limite às múltiplas formas perversas de poder e de manipulação que os 

seres humanos exercem uns sobre os outros. 

  

Foi infelizmente devido a um conflito mundial (II Guerra Mundial) que surgiu uma tomada de 

consciência levando à proclamação dos Direitos Universais do Homem. 

 

                                                 
59 Kant, I. (1995), p. 85. 
60 Domingues, F. (1995). A Humanidade de Deus. Porto: Mário Figueirinhas Editor, p. 210. 
61 Domingues, F. (1995), p. 28. 
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Aprovada em 10 de Dezembro de 1948, nas Nações Unidas, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, foi o início de um avanço na consciência de que o ser humano tem a sua 

dignidade. O conceito de dignidade foi alargado nesta declaração, estando-lhe associados os 

princípios da não discriminação, nomeadamente em função da raça; o direito à vida; à 

proibição de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; o respeito pela vida privada e 

familiar; o direito à saúde e à liberdade de investigação conciliada com o respeito da 

dignidade humana. 

 

É óbvio que todos os direitos relacionados profundamente com a dignidade do Homem devem 

ser apresentados e tratados como direitos absolutamente fundamentais da humanidade62.  

Estes direitos fundamentais são considerados como a raiz antropológica essencial da 

legitimidade da constituição e do poder político.  

 

A dignidade humana é o alicerce para a defesa dos direitos humanos, que cada vez mais se 

torna necessário preservar, sendo actualmente a abordagem da dignidade humana feita 

sobretudo pela negação da banalidade do mal, da indignidade e da ausência de respeito.  

A dignidade, a autonomia, assim como a integridade, devem ser preservadas e invioladas. 

 

É a dignidade então a base essencial para à configuração dos direitos humanos fundamentais63 

em teores normativos de uma ética universalmente válida, sendo possível dizer-se que a 

dignidade, no sentido que lhe conferimos, reconhece o que há de idêntico em todos os seres 

humanos.  

 

A reflexão sobre o conceito de dignidade humana situa-se no cerne das questões, que nos 

tempos modernos tantas polémicas têm levantado. Este conceito atravessa diversas áreas de 

pareceres nomeadamente a filosofia, medicina, psicologia e teologia. 

 

                                                 
62 Paixão, A. (2000). Problemas Éticos no Principio da Vida Humana: Cuidados Intensivos Neonatais. 
Cadernos de Bioética, 24, 41- 49, p. 44. 
63 Loureiro, J. (2002). Os Genes do nosso (des)contentamento. (Dignidade humana e genética: notas de 
um roteiro) In R. Nunes, H. Melo & C. Nunes (Eds.), Genoma e Dignidade Humana, pp 205-249 
Coimbra: Gráfica de Coimbra Lda. 
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A noção de dignidade e de pessoa, que foi e que continua a ser diferente, consoante a época, 

cultura e lugar64, é actualmente um conceito fundamental que admitimos e possuímos na 

civilização ocidental, servindo de base aos Direitos Humanos.  

 

Perante o avanço da investigação técnico-científica, nunca o conceito de ser humano e de 

dignidade foram tão debatidos. Com a descoberta do genoma humano, com a possibilidade da 

clonagem, nasce a incerteza das avaliações morais, perdendo-se uma visão unitária do 

Homem.  

 

A moralidade do Homem define-se não só pela capacidade de poder e autonomia, mas 

também pela capacidade e dever de responsabilidade. É neste equilíbrio, que o futuro do 

Homem e a sua Dignidade residem. Esta noção de dignidade humana, como característica de 

todos os seres humanos65, é relativamente recente, e por isso mesmo, difícil de fundamentar, 

mas o que é incontornável, é que o conceito de dignidade está em permanente evolução e 

abrange actualmente outras concepções, relativas ao início da própria vida humana, à 

eutanásia e, mais recentemente, à própria Natureza e a relação do Homem com esta.  

 

Ao alagar este conceito de dignidade, estamos a assegurar a continuidade de todos os seres 

humanos numa ética de responsabilidade pelo futuro, num alargamento do que é o ser 

humano, mas também da sua relação com os outros, dentro da comunidade e da natureza, sem 

as quais ele não pode sobreviver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Melo, H. (2001). O Embrião e o Direito In R. Nunes, & H. Melo (Eds.), A Ética e o Direito no 
Inicio de Vida Humana pp 157-188. Coimbra: Gráfica de Coimbra, p. 163. 
65 Renaud, M. (2004). Dignidade Humana. In M. Patrão-Neves & S. Pacheco (Eds.), Para uma Ética 
da Enfermagem: Desafios. pp.203-214 Coimbra: Gráfica de Coimbra. 
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4. O ESTATUTO DO EMBRIÃO HUMANO  

 

A palavra estatuto aponta para o conceito latino de status, que significa “modo de ser, 

posição, bom estado, estabilidade e base sólida”66. 

 

Ao pretender atribuir-se um estatuto particular apenas ao ser humano que possui, após a 

evolução biológica normal, capacidades, tais como a consciência e a racionalidade, as 

questões não se dirigem apenas ao embrião e à vida no seu início, mas também àqueles que 

por algum motivo estão privados dessa consciência e racionalidade. Apesar de existirem 

várias tentativas, para definir o momento exacto em que se inicia a vida humana, todas elas 

demonstram insuficiências e contradições67. 

4.1. O Inicio da Vida Humana 
 

Vida Humana refere-se a qualquer célula ou conjunto de células cujo património genético seja na 

sua essencialidade de origem humana68. Na nossa perspectiva, não se pode negar que o zigoto tem já 

a potencialidade de se transformar num ser humano e que a sua evolução é um processo contínuo. A 

existência humana começa sendo apenas a de um ovo em actividade69.  

 

O recém-concebido tem a sua própria realidade biológica, bem determinada, sendo um indivíduo 

totalmente humano em desenvolvimento, que autonomamente, momento a momento, sem 

descontinuidade constrói a própria forma já programada no seu genoma70. 

 

                                                 
66 Loureiro, J. (2001). Estatuto do embrião In L. Archer, J. Biscaia, W. Osswald, & M. Renaud (Eds.), 
Novos Desafios à Bioética 110-121. Porto: Porto Editora, p. 110. 
67 Santos, A. (2001), p. 143. 
68 Nunes, R. (1998). Dimensões Éticas da Terapia Génica, Poderes e limites da genética, Actas do IV 
Seminário do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 1997. Lisboa: Conselho Nacional 
de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros, p.134. 
69 Bourguet, V. (1999). L’Être en gestation: Réflexions bioétiques sur l’embryon humain. Paris: 
Éditions des Presses de la Renaissance, p. 123. 
70 Sgreccia, E. (1996). Manual de Bioética. I. Fundamentos e Ética Biomédica. (2ª ed.). São Paulo: 
Edições Loyola, p. 353. 
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É um ser vivo que ao longo do tempo se irá transformar num ser mais complexo, até adquirir 

as características necessárias para o considerar como membro da nossa comunidade moral.  

O argumento de atribuir um estatuto ao ser que está em evolução logo após a fecundação 

parece-nos ser o mais lógico, já que pessoalmente, vemos a vida humana como tal, una e  

individual71, a partir do momento da concepção, e que a tentativa de distinguir o ser humano 

conforme o grau de evolução leva a que se possa usar vários argumentos para desvalorizar a 

vida humana, enaltecendo certas opções relacionadas com a experimentação, o aborto e a 

clonagem, levando hoje em dia à discussão sobre o conceito de dignidade, não só daqueles 

que já existem, mas também a dignidade dos seres humanos que ainda não são considerados 

pessoas como o embrião humano.  

 

Não existe dúvida que, o ser in utero, é um indivíduo biológico humano antes do nascimento, 

e que, a criança que nasce, é o mesmo indivíduo humano em desenvolvimento que estava no 

útero materno72.  

 

Desde a constituição do genoma, o novo ser encontra-se geneticamente programado para 

atingir a racionalidade, a consciência e a convivência social pela palavra73. Sendo assim, o 

mais sensato é pensar que estamos perante um novo ser humano logo após a fecundação74, 

visto o zigoto possuir o potencial necessário para se desenvolver numa pessoa humana. 

 

Por outro lado nem todos comungam da mesma opinião. Por exemplo, segundo Peter Singer, 

se tomarmos um óvulo fertilizado imediatamente após a sua concepção, é difícil ficar 

perturbado com a sua morte. O óvulo fertilizado é uma única célula. Vários dias depois não 

passa ainda de um minúsculo aglomerado de células sem características anatómicas do ser em 

que virá a transformar-se75. 

 

                                                 
71 Lejeune, J. (1984). O começo do Ser Humano, Democracia e Liberdade. Lisboa: IDl- Instituto 
Amaro da Costa, p. 191. 
72 Kurjak, A. (2003). The beginning of human life and its modern scientific assessment. Clinics in 
Perinatology, 30, 27-44, p. 31. 
73 Peres, M. (1996). Estatuto do Estado Embrionário e Fetal. Ética da Vida: Concepções e Debates. 
Actas do III Seminário do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 1995. Lisboa: 
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros, 124-125. 
74 Sgreccia, E. (2001). La Bioética Personalista, Instituto de Bioética. Vida Y Ética, 2, Año 2, 7-15,  
p. 10.  
75 Singer, P. (2002). Ética Prática. Lisboa: Gradiva Publicações, Lda., p. 157. 
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Uma outra perspectiva prende-se com a do início da vida humana apenas quando se dá a 

implantação do embrião na mucosa uterina. Segundo esta perspectiva, nos cinco dias, que 

antecedem a implantação, não existe uma nova entidade humana individual, nem mesmo um 

ser humano em potencial. 

No decurso do desenvolvimento embrionário humano, o aparecimento do sulco primitivo, 

confere pela primeira vez uma aparência de orientação externa ao embrião humano. Atingindo 

este estádio, o embrião deixa de ser um aglomerado difuso de células, sendo possível 

distinguir uma face ventral, uma face dorsal, uma craniana e uma caudal. É esta perspectiva, 

do início da vida humana, aquando da formação da linha primitiva, que é defendida por 

vários. É nesta fase que surge, não um agregado celular, mas sim um ser individual. O facto 

de utilizar esta linha primitiva como divisória na importância do novo ser que está a ser 

gerado, não é mais do que uma tentativa de delimitar o valor da vida humana.  

 

Certos filósofos desvalorizam a vida intra-uterina chegando a comparar o embrião/feto a algo 

sem qualquer valor, portanto, que não se deve atribuir à vida de um embrião/feto um valor 

maior que à vida de um animal não humano com um nível comparável de racionalidade, auto-

-consciência, consciência, capacidade de sentir. Como nenhum embrião/feto é uma pessoa, 

nenhum embrião/feto tem o mesmo direito à vida que uma pessoa76 existindo apenas um 

aglomerado de células sem valor. 

 

Esta é uma perspectiva com a qual não podemos concordar. Ao comparar o embrião/feto, a 

um animal ou ser não humano já desenvolvido, é um atentado à dignidade humana e ao 

próprio valor da vida humana.  

 

O ser humano, durante o seu desenvolvimento uterino, vai evoluindo seguindo o código 

genético, de modo organizado, contínuo e sequencial77, passando por estádios de menor para 

maior complexidade a nível biológico.  

 

A terminologia usada por alguns para distinguir o ser humano em formação tais como: zigoto, 

embrião, feto e criança78, é discutível79. 

                                                 
76 Singer, P. (2002), p. 171. 
77 Domingues, B. (2001). Bioética, Saúde e Objecção de Consciência. Acção Médica, 2, 16-24, p. 21. 
78 Murray, W. (1989). La nature et les droits du fʋtus. Laval théologique et philosophique, 2, vol.45, 
209- 227, p. 215. 
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É óbvio que o produto da concepção apresenta diferentes fases no seu desenvolvimento, mas 

tentar fazer distinções num processo que é contínuo e evolutivo é arbitrário, concluindo-se 

então que a distinção entre embrião e feto é inteiramente artificial, pois nenhum 

acontecimento morfológico ou funcional assinala a pretensa passagem do embrião para o 

feto80. 

 

Não existem então até hoje, entre o momento da fecundação e o do nascimento, alterações ou 

acontecimentos biológicos que permitam dizer quando se inicia a vida humana. A escolha de 

uma data ou momento, a partir do qual se considera o início da vida humana, é contestável, 

dependendo muitas vezes da cultura e da religião da comunidade.  

 

Sendo assim, se o conhecimento biológico é pressuposto indispensável para o tratamento da 

questão do estatuto do embrião, o conceito de pessoa deve ser debatido noutras áreas: 

filosófica e jurídica. 

4.2.  Ser Pessoa 
 
O que é uma pessoa? A pessoa é um dinamismo de personalização, o que significa que ela “é” 

no sentido em que o seu “ser” consiste num “devir” permanente dela própria81. 

                                                                                                                                                         
79 O Relatório - Parecer 15/CNECV/95, sobre A Experimentação no Embrião, analisa com maior pormenor e 
extensão a natureza do embrião e do feto, usando estes dois termos sem conotação cronológica exacta, dado o 
artifício da distinção, e do estatuto que se lhes possa ou deva atribuir.  
No Relatório - Parecer de 19/CNECV/97 sobre: Projectos de Lei Relativos à Interrupção Voluntária da 
Gravidez, é referida a existência, desde a singamia, de vida humana, já que “garantidas as necessárias 
condições, e se vencidos os escolhos que se opõem à sua implantação e crescimento intra-uterino, o 
embrião não pode deixar de dar origem a um representante da espécie humana, e nunca desembocará 
num indivíduo de qualquer outra espécie” Mais: refere-se que “a vida humana merece, desde o seu 
início, isto é, desde a singamia, respeito e que nenhuma escola de pensamento bioético (nem mesmo 
as que admitem a experimentação destrutiva e a criação de embriões para fins experimentais) recusa 
conceder esse respeito, embora defendam o princípio da gradualidade, ou seja o de um crescente 
grau de respeito, consoante a fase de desenvolvimento em causa”. Depois de afirmar ser difícil 
estabelecer graus e quantificar o respeito de acordo com critérios de frágil fundamentação, diz o 
Relatório - Parecer: “... a vida humana merece respeito, qualquer que seja o seu estádio ou fase, 
devido à sua dignidade essencial. O embrião é em qualquer fase e desde o início os suportes físicos e 
biológicos indispensáveis ao desenvolvimento da pessoa humana e nele antecipamos aquilo que há-de 
vir a ser: não há, pois, razões que nos levem a estabelecer uma escala de respeito. Reafirma-se, pois, 
que o embrião e o feto são sede de vida humana, evoluindo inexoravelmente para a plenitude de 
pessoa, caso sobrevivam aos muitos obstáculos que no seu percurso vital se lhes podem deparar.”. 
Disponível em URDL: cnecv@sg.pcm.gov.pt www.cnecv.gov.pt www.portugal.gov.pt 
80 Caspar, P. (1993). Le statut ontologique de lʋembryon humain. Les découvertes de la biologie 
moderne renouvellent-elles le débat? Revue des Questions Scientifiques, 3, 229-248, p. 232. 
81 Renaud, M. (1997). A Dimensão Humana e “Pessoal” do Embrião - Reflexão Filosófica. Acção 
Médica, 4 Ano LXI, 5-22, pp 11-12. 
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Como distinguir o “ser-se humano” do “ser-se pessoa”?82 Esta questão é essencialmente uma 

questão moral e ética. Se a nível da biologia tal esclarecimento ainda levanta dúvidas, porque 

não manter o benefício da dúvida, e continuar a considerar o embrião/feto como um potencial 

ser humano, que o é de facto, com os direitos de uma pessoa humana?  

 

O conceito de pessoa é essencialmente filosófico, cultural, religioso e jurídico e não de ordem 

biológica83 em que as questões colocadas actualmente, provavelmente não terão resposta já 

que a definição de pessoa, de vida humana e direitos da vida intra-uterina continuam num 

processo de evolução e de complexidade.  

 

As diversas formas como as sociedades e as religiões definem o “ser-se pessoa” têm uma 

influência directa no significado concreto que damos ao conceito legal de pessoa enquanto 

titular de direitos e deveres. Efectivamente as grandes e estruturadas religiões têm 

considerado o problema do estatuto do embrião, desencadeando e promovendo a afirmação 

dos valores humanos, nomeadamente no que diz respeito ao significado único do valor da 

vida humana. Atribuir um estatuto ao embrião, serve para constatar se se está perante uma 

entidade com características que, se não sofrerem quaisquer perturbações, irão gerar uma 

nova pessoa. 

 

Para os filósofos, que se ocupam da natureza essencial dos entes, ou seja, das características 

que determinam o que um ente é enquanto tal, o embrião humano é um ente vivo da espécie 

humana e esta noção é quase pacífica. Já não o é o valor a atribuir a este ente no plano ético, 

moral e religioso84.  

 

Só porque é um ente vivo, dizem uns, já deve ser protegido com o maior cuidado visto que o 

respeito pela vida, em todas as suas manifestações, é um dever bioético; o embrião humano, 

sendo um ente vivo humano, merece o respeito máximo, porque o Homem é um fim em si 

                                                 
82 Renaud, M. (2000). Análise filosófica acerca do embrião humano. Brotéria 4, vol. 151, 251-268,  
p. 265. 
83 CNECV. (1995). “Relatório - Parecer 15/CNECV/95 sobre a experimentação no embrião,” em 
http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/9867907D-02F0-4689-
ADFAD2EFC7CB8540/0/P015_ExperimentacaoEmbriao.pdf (acedido: Novembro 2008) 
84 Serrão, D. (2003). Uso de embriões humanos em investigação científica, [Lisboa]: Ministério da 
Ciência e do Ensino Superior, Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, pp 10-11. 
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próprio e nunca um meio que possa ser usado e destruído, ainda que para benefício de outros 

seres humanos ou de outros seres vivos não humanos85.  

 

Algumas teses que sustentam a ideia de que o embrião não pode nem deve ser considerado 

pessoa humana, baseiam-se em argumentos doutrinais de diversa índole. Para alguns, uma 

pessoa distingue-se, de um ser meramente senciente pela auto-consciência, que implica 

também o conhecimento do próprio passado e futuro e consequentemente o desejo de 

continuar a viver. Neste sentido, nem todos os seres humanos são pessoas e pode haver 

animais que sejam pessoas constituindo a nossa actual protecção absoluta da vida dos recém- 

-nascidos mais uma atitude distintamente cristã do que um valor ético universal86.  

 

Esta visão do ser humano enquanto pessoa apenas e só quando toma consciência de si próprio 

levanta polémica e discórdia. O que dizer então da criança recém-nascida, do deficiente, da 

pessoa em coma ou das vitimas de doença ou acidente e que perdem as suas faculdades 

mentais para sempre?  

 

Para outros, o facto de o embrião não se encontrar individualizado relativamente à mãe (essa 

sim considerada pessoa) implica que não lhe seja atribuído o estatuto de pessoa, logo a mulher 

pode dispor do seu próprio corpo e tomar todas as decisões relativamente à reprodução87.  

 

São vários os conceitos e as teses, mas aquilo que é impossível negar, é que com a evolução 

da ciência e da descoberta do genoma humano, novos e complexos problemas se colocam.  

 

Actualmente e devido à polémica questão da interrupção voluntária da gravidez, nunca o 

valor da vida humana no seu início foi tão debatido, envolvendo varias áreas de saber e 

desencadeando debates tão polémicos. 

4.3.  A Protecção Jurídica do Embrião 
 

No Relatório/Parecer sobre Reprodução Medicamente Assistida refere-se a controvérsia 

existente acerca do estatuto do embrião, acerca da dignidade que lhe deve ser atribuída e da 

                                                 
85 Serrão, D. (2003), p. 11. 
86 Singer, P. (2002), pp. 192-193. 
87 Melo, H. (1997). O Embrião gerado in vitro é sujeito de Direito? Ética da Vida, Vitalidade da Ética, 
Gabinete de Investigação de Bioética. Porto: Universidade Católica Portuguesa, p. 113. 
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protecção e respeito que deverá merecer, para concluir que "enquanto esta controvérsia não 

for resolvida e subsistir a dúvida, tem aplicação entretanto e sempre, o princípio ético que 

estabelece ser gravemente ilícito atentar contra uma entidade de que se duvida se, sim ou 

não, constitui um sujeito investido de plena dignidade humana"88.  

 

O respeito pela vida humana pré-natal deve ser mantido devendo ser salvaguardada de 

qualquer acto lesivo ou desvantajoso89. Podemos admitir que pelo facto de um ser humano ter 

poucas semanas de gestação (até 10 semanas) a sua vida e dignidade humana sejam 

desvalorizadas e ignoradas?  

 

Sabe-se que o embrião humano, durante os primeiros dias não se distingue dos outros 

embriões animais, e que é apenas o seu capital genético individual inserido dentro de todas as 

suas células e proveniente dos seus progenitores que testemunha a diferença90.  

 

Um feto com menos de dez semanas encontra-se inegavelmente vivo e tem um genoma 

idêntico ao de um ser humano adulto. É inegavelmente um Homo Sapiens Sapiens. Se o 

produto da concepção é ao fim de alguns meses, um ser humano, como se pode decidir que só 

a partir de um certo momento é que o novo ser se torne humano ou pessoa91?  

 

Somos humanos a partir do momento da concepção, no instante em que os nossos 

progenitores nos concebem e é nesse instante que se inicia a vida. Sim, porque até à data, não 

foi possível à natureza e à ciência criar a vida a partir de algo não vivo. A vida provém da 

vida, logo, o embrião humano é um ser vivo da espécie humana e subsequentemente tem 

dignidade humana que deve ser defendida e valorizada. 

 

                                                 
88 CNECV. (1997). “Relatório - Parecer de 19/CNECV/97 sobre: Projectos de Lei relativos à 
interrupção voluntária da gravidez,” em http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/3D733FE4-5BE0-
4CCA-99E2-466211CE2D20/0/P019_IVG.pdf (acedido: Novembro de 2008) 
89 Eusebi, L. (1989). Statuto Giuridico e Tutela Penale DellʋEmbrione Umano, 132: Diritti delle 
embrione, Aggiornamenti Sociali, 5, 339-355, p. 349. 
90 Bochatey, A. (2001). Vida Humana y Sexualidad. San Agustin y la Persona. Instituto de Bioética, 
Vida y Ética, 2 Año 2, 17- 44, p. 22. 
91 Milliez, J. (2002). A Eutanásia do Feto, medicina ou eugenismo?. Porto: Ambar, Porto, p. 136. 
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O valor da vida humana é algo que não pode ser conectado com ideologias políticas e nem 

sequer deve ser referendável, já que a nosso ver, a vida é um direito de todos, o primeiro dos 

direitos fundamentais constitucionalmente consagrado92 e não algo sujeito a decisões políticas. 

Do ponto de vista legal, o embrião - feto goza de protecção oferecida pela lei, expressa nos 

Códigos Civil e Penal93 sendo a vida de quem está para nascer um interesse ou bem jurídico 

indisponível tal como se afirma na Informação - Parecer da Procuradoria-Geral da República 

nº 31/82 de 13.04.1982. Posição concordante foi a do Tribunal Constitucional, cujo Acórdão 

25/84 de 19.03.198494, refere que o nascituro, enquanto já concebido é já um ser vivo 

humano, portanto, digno de protecção. No Acórdão 85/85, de 29.05.198595, o Tribunal 

Constitucional, afirma “que a vida intra-uterina não é constitucionalmente irrelevante ou 

indiferente, sendo antes um bem constitucionalmente protegido, compartilhando da protecção 

conferida em geral à vida humana enquanto bem constitucional objectivo”. 

 

Também para Figueiredo Dias, não existem dúvidas de que à vida fetal pertencem atributos 

indispensáveis para a qualificar como bem jurídico penalmente relevante96. 

 

De acordo com o nº 1 do artigo 24º da Constituição da República Portuguesa, em que se 

declara que “a vida humana é inviolável”, sendo o embrião/feto “sede de vida humana”, este 

beneficia da protecção constitucional97 conferida em geral à vida humana, mas não da 

protecção constitucional do direito à vida propriamente dito cabendo esse sim só às pessoas. 

                                                 
92 Melo, H. (2001). O Biodireito In D. Serrão, & R. Nunes (Eds.), pp 171-223 Ética em Cuidados de 
Saúde. Porto: Porto Editora, p. 173. 
93 Do ponto de vista legal, o embrião - feto goza de protecção oferecida pela lei, expressa nos Códigos 
Civil e Penal sendo que “A vida de quem está para nascer é um interesse ou bem jurídico 
indisponível...” como já em 1982 se afirmava na Informação - Parecer da Procuradoria Geral da 
República (nº 31/82 de 13.04.1982). Posição concordante foi a do Tribunal Constitucional, de cujo 
Acórdão, 25/84 (de 19.03.1984) nos limitamos a citar os seguintes passos: “... o nascituro, enquanto 
já concebido, é já um ser vivo humano, portanto, digno de protecção..." e, citando Figueiredo 
Dias,“não temos dúvidas que à vida fetal pertencem atributos indispensáveis para a qualificar como 
bem jurídico penalmente relevante”. O mesmo Tribunal Constitucional, no seu Acórdão 85/85, de 
29.05.1985, afirma “que a vida intra-uterina não é constitucionalmente irrelevante ou indiferente, 
sendo antes um bem constitucionalmente protegido, compartilhando da protecção conferida em geral 
à vida humana enquanto bem constitucional objectivo” (CRP, artº 24º, nº 1.).Cf: CNECV (1997).  
94 Tribunal Constitucional, Acórdão nº 21/84 de 19 de Março de 1984, publ. no DR II Série, N.º 80, de 
4 de Abril de 1984: 2982 e ss. 
95 Tribunal Constitucional, Acórdão nº 85/85 de 29 de Maio de 1985, publ. no DR II Série, N.º 143, de 
25 de Junho de 1985: 5844 e ss. 
96 CNECV, (1997). 
97 Melo, H., (1998). Aspectos Éticos e Jurídicos do Diagnóstico Pré-natal de Doenças de Manifestação 
Tardia, Poderes e Limites da Genética: Actas do IV seminário do Conselho Nacional de Ética para as 
Ciências da Vida – 1997. Lisboa: Presidência do Conselho de Ministros, p. 175. 
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Com efeito, vida humana e embrião, só são defendidos se for garantido o direito de nascer98. 

De acordo com o artigo 66º do Código Civil, o feto só adquire personalidade jurídica no 

momento do nascimento completo e com vida, sendo então reconhecido pelo Direito, como 

titular de direitos e obrigações. 

 

Assim sendo, estará aqui a justificação para a cedência da vida intra-uterina, quando em 

conflito com outros direitos fundamentais ou com outros valores constitucionalmente 

protegidos99 tais como os direitos fundamentais da grávida à vida, à saúde, ao bom nome e 

reputação, à dignidade, e à maternidade consciente100.  

 

É o princípio da autodeterminação da mulher, reconhecido em 18 de Abril de 1998 pelo 

Tribunal Constitucional Português, que permite à mulher optar pela interrupção da gravidez 

até às 10 semanas101.  

 

Do ponto de vista jurídico, se o bem jurídico “vida intra-uterina” se encontra em conflito com 

outros bens ou direitos constitucionalmente protegidos, tais como a vida ou integridade física 

ou psíquica da mãe e o seu direito à maternidade consciente, o direito do embrião/feto pode 

ter de ceder com a destruição da sua própria vida.  

 

A atribuição a um sujeito de um poder ilimitado de eliminar a vida embrionária significa 

poder retirar toda e qualquer protecção a tal vida102.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Cardoso, A. (2001). O Estatuto Jurídico do Embrião e o Abortamento. Cadernos de Bioética, 27, 5-
22, p. 14. 
99 Melo, H. (1998), p. 175. 
100 Silva, S. (2001). O Direito e Vida Humana Intra-uterina: Eborensia, Revista do Instituto Superior 
de Teologia de Évora, 27 e 28, Ano XIV, 169-192, p. 172. 
101 Casini, C. (2003). Os direitos do embrião. Acção Médica, 3, p. 10. 
102 Casini, C. (2003), p. 10. 
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5. A GRAVIDEZ E A FUNÇÃO MATERNA 

 

Ao falarmos de atributos relacionados com a maternidade, como a fertilidade e reprodução, o 

fenómeno de dar à luz, o amor maternal e a criação dos filhos, estamos a subordinar o papel 

da mulher ao papel de mãe, assistindo à lógica que o feminino está intimamente ligado ao 

fenómeno da maternidade, na ideia em que a sociedade contemporânea estabelece a 

maternidade como a meta mais importante e fonte de realização para as mulheres, e portanto 

neste seguimento, as mulheres que não são férteis são olhadas por si próprias e pelas outras 

como “falhadas”.  

 

As mulheres podem sentir-se como um sistema de suporte de vida para um feto, porque 

quando uma mulher engravida, o grande interesse médico se volta para o feto103. Esta função 

materna pode ou não acarretar problemas para a mulher e/ou família, pois pode ser desejada, 

meramente suportada ou ser indesejada, levando por vezes à opção pela interrupção de 

gravidez104.  

 

O embrião/feto de uma mulher, que deseja uma criança, adquire um considerável significado, 

obtendo um valor a partir dos interesses e do amor dela e de outros ao seu redor. O oposto 

também ocorre. Devido às circunstâncias da concepção e devido ao embrião/feto ser portador 

de deficiência, é-lhe atribuído um valor negativo105. 

 

A maioria das vezes pensa-se na gravidez e na maternidade como uma série de 

acontecimentos de vida e como um percurso em que, o facto de engravidar e de ser mãe, são 

apenas fenómenos de início desse percurso. A gravidez transcende o momento da concepção, 

assim como a maternidade transcende o momento do parto106. Embora os conceitos de 

                                                 
103 Pereira, M. (1996). O corpo e o cuidar no feminino: construção feminina da noção do corpo e das 
experiências na gravidez. Porto: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do 
Porto. Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação. 
104 Leal, I. (2005). Psicologia da Gravidez e da Parentalidade. Lisboa: Fim de Século. 
105 Engelhardt, H. (1998). Fundamentos da Bioética: O fim e o começo das pessoas. São Paulo: 
Edições Loyola, p.310. 
106 Canavarro, M. (2006). Psicologia da gravidez e da maternidade, (2ª Ed.). Coimbra: Edições 
Quarteto. 



47 
 

gravidez e maternidade se encontrem muitas vezes associados, representam realidades 

distintas que, se do ponto de vista físico é possível não serem coincidentes, do ponto de vista 

psicológico, a possibilidade de divergências nas suas vivências pode facilmente ocorrer. 

 

Quando existe um processo adaptativo à maternidade, sendo a gravidez uma fase que permite 

a preparação para ser mãe, ensaiar cognitivamente papéis e tarefas maternas, encetar uma 

relação afectiva com a criança, iniciar o processo de reestruturação de relações para incluir o 

novo elemento, incorporar a existência do filho na sua identidade e, ao mesmo tempo, 

aprender a aceitá-lo como pessoa única e com vida própria a gravidez tem uma evolução 

favorável.  

 

Segundo uma perspectiva de desenvolvimento, a gravidez e a maternidade são consideradas 

como parte integrante desse mesmo desenvolvimento107 e como qualquer outro ciclo de vida 

caracterizam-se pela necessidade de resolver tarefas específicas e vivenciar uma crise própria.  

 

Embora seja consensual a existência de alguma correspondência entre as dimensões temporais 

e as tarefas de desenvolvimento, nem sempre é assim.  

 

De uma forma pedagógica, Canavarro, define as diversas tarefas que se cumprem durante a 

gravidez:  

• 1. Aceitar a gravidez: independentemente do desejo e/ou planeamento da gravidez, o 

reconhecimento de que a concepção aconteceu, faz com que numa fase inicial, a 

mulher se sinta ambivalente entre o desejo e o receio da gravidez; 

• 2. Aceitar a realidade do feto: a mãe concebe o bebé como parte integrante de si e a 

sua atenção encontra-se sobretudo centrada nas transformações do seu corpo, pelo que 

progressivamente a representação do bebé se torna mais autónoma e realista. Esta fase 

marca uma viragem importante no processo psicológico da gravidez porque marca o 

início da diferenciação mãe - feto; 

• 3. Reavaliar e reestruturar a relação com os pais: esta tarefa prende-se com a 

reavaliação da relação passada e presente com os próprios pais. De uma forma geral, a 

partir do segundo trimestre de gravidez, parte dos processos psíquicos na mulher 

grávida é ocupada pelo processo de reavaliação do relacionamento com os pais; 

                                                 
107 Canavarro, M. (2006). 
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• 4. Reavaliar e reestruturar a relação com o companheiro: a chegada de novos 

papéis e funções implica a sua integração num todo pré-existente, com a consequente 

reestruturação dos que já existem, e nesse sentido o relacionamento do casal pode ser 

posto em causa; 

• 5. Aceitar o bebé como pessoa separada: o último período da gravidez é comum 

período de preparação para a separação, é uma época marcada por alguns sentimentos 

de ambivalência, em que a vontade de ver o filho e terminar o período da gravidez 

coexiste com o desejo de a prolongar, para adiar o momento do parto e as novas 

exigências que o nascimento de um novo ser acarreta; 

• 6. Reavaliar e reestruturar a sua própria identidade: é uma fase em que se 

sintetiza um pouco de todas as tarefas de desenvolvimento anteriores. Visa integrar na 

sua identidade o papel, função e significado de ser mãe, é como que um jogo entre a 

protecção e autonomia do filho; 

• 7. Reavaliar e reestruturar a relação com os outros filhos: uma mulher que 

engravida de um segundo filho tem uma família mais complexa do ponto de vista 

relacional, é importante que a mulher integre a ideia de mais um filho, como outra 

pessoa separada, não ao assimilando à identidade de outros filhos, e que ajude os 

primeiros filhos a prepararem-se para a chegada do irmão. 

 

Sendo assim demonstra-se a importância da ligação da grávida ao embrião/feto, no 

desenvolvimento de processos de conhecimento e sentimentos relativos ao filho e que se 

iniciam durante a gestação e prolongando-se após o nascimento108.  

 

É no primeiro trimestre que a mulher grávida se liga à ideia da gravidez propriamente dita que 

constitui uma pré-condição para a ligação à criança109.  

5.1.  A Mulher e a Interrupção da Gravidez 
 
Cerca de um terço, das aproximadamente duzentas e cinco milhões de gestações que ocorrem 

anualmente, não são programadas e cerca de 20% destas gestações terminam em abortos110. 

                                                 
108 Mendes, I. (2002). Ligação Materno - Fetal: Contributo para o Estudo de Factores Associados ao 
seu Desenvolvimento. Coimbra: Quarteto. 
109 Mendes, I. (2002), p. 39. 
110 Guttmacher Institute and WHO. (2007). Facts on Induced Abortion Worldwide-  Department of  
Reproductive Health and Research . Geneva: World Health Organization. 
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Das 23 milhões de gestações que ocorrem nos países desenvolvidos cerca de 40% não são 

programadas e 28% terminam em abortos111. Já as restantes 182 milhões de gestações que 

ocorrem nos países em vias de desenvolvimento, mais de um terço são, não programadas e 

cerca de 19% terminam em aborto112. 

 

Quando existe um mínimo de consciência existencial em relação a si mesmo, quando os 

processos de recalque e de repressão não sufocam nenhuma possibilidade de vivência, o 

momento em que a mulher vive o aborto marca sempre a história da sua vida de modo 

profundo. O aborto torna-se um ponto de referência essencial na vida dessas mulheres, um 

lugar de sofrimento, de perda, de violência contra elas mesmas e contra a vida, mas também 

um momento importante no que concerne às suas dúvidas, incertezas e sentimentos de 

culpa113.   

 

O fenómeno da interrupção voluntária da gravidez e as suas repercussões diferem em função 

da idade gestacional. O processo de internamento hospitalar, a indução e a própria interrupção 

da gravidez, são situações que envolvem um sofrimento pessoal importante. 

 

Muitas das mulheres que passam por estas situações experimentam sentimentos ambivalentes 

e conflituosos entre si: amor e ódio face à criança, dúvida face à interrupção ou abandono, 

depressão e euforia, desejo e repulsa pela maternidade, pelo que não devemos pressupor que a 

decisão, mesmo quando ponderada, esteja isenta de repercussões em termos emocionais114.  

 

Estudos demonstram que a realização de uma interrupção voluntária da gravidez, contribuí 

para o desenvolvimento de um “Humor Negativo” ou Negative Afectivity115 nas mulheres que 

se submeteram a esta intervenção, com todas as consequências pessoais e sociais que dai 

decorrem116. 

                                                 
111 Guttmacher Institute and WHO (2007). 
112 Guttmacher Institute and WHO (2007). 
113 Pattis, E. (2000). Aborto: Perda e Renovação: um paradoxo na procura da identidade feminina. São 
Paulo: Paulus, p. 12. 
114 Rolim, L. & Canavarro, M. (2006). Perdas e luto durante a gravidez e puerpério, 2001. In M. 
Canavarro (Eds.), Psicologia da gravidez e da maternidade. (2ªed) Coimbra: Quarteto.  
115 Ribeiro, J. & Navalhas, A. (2000). As mulheres que se submeteram a interrupção voluntária da 
gravidez experienciam ao dia a dia de modo mais negativo do que as que não se submeteram?: Actas 
do 3º Congresso Nacional de Psicologia da Saúde. Lisboa: Instituto Superior de Psicologia Aplicada, 
p. 110. 
116 Ribeiro, J. & Navalhas, A. (2000), p. 112. 
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No quadro executado pela WEBA117 (Women Exploited By Abortion), estão descritos os 

efeitos físicos e psicológicos do aborto, como um alerta para outras mulheres evitarem os 

riscos da cirurgia de aborto. Muitos destes sintomas são normais logo após ter ocorrido o 

aborto. Na maior parte dos casos, estes sintomas diminuem de intensidade e desaparecem com 

o passar do tempo. Se os sintomas permanecerem, ou se agravarem a mulher deve procurar 

ajuda especializada. 

 
Quadro 1: Efeitos Físicos e Psicológicos do Aborto nas Mulheres 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mulheres procuraram desde sempre, ajuda para pôr termo a uma gravidez não desejada, 

quer fosse ou não permitida pela lei ou pela moral118. Do ponto de vista dos que defendem 

uma maior liberalização da lei e das atitudes morais sobre o aborto, a questão coloca-se em 

                                                 
117 Pavone, F. (s.d). “Aborto: Uma escolha contra a mulher: os efeitos do aborto”, em 
http://www.providafamilia.org.br/doc.php?doc=doc92579 (acedido: Dezembro de 2008) 
118  Thompson, I. Melia, K., & Boyd, K. (2004). Ética em Enfermagem. (4ª ed.). Loures: Lusociência, 
p. 129. 

           Efeitos Físicos        Efeitos Psicológicos 

Esterilidade  

Abortos espontâneos  

Gravidez ectópica  

Hemorragias e Infecções  

Choque e coma  

Útero perfurado  

Peritonite  

Febre/Suor Frio  

Dor intensa  

Perda de órgãos do corpo  

Choros/Suspiros  

Insónia  

Perda de apetite  

Exaustão  

Perda de peso  

Nervosismo  

Capacidade de trabalho diminuída  

Vómitos  

Distúrbios gastrointestinais   

Sentimento de culpa  

Impulsos suicidas  

Pesar/Abandono  

Arrependimento/Remorso  

Perda da fé  

Baixa auto-estima  

Preocupação com a morte  

Hostilidade/Raiva  

Desespero/Desamparo  

Desejo de lembrar da data de nascimento  

Alto interesse em bebés  

Ódio por pessoas ligadas ao aborto  

Desejo de terminar o relacionamento com o 

parceiro  

Perda de interesse sexual/frigidez  

Incapacidade de se auto-perdoar  

Pesadelos  

Sentimento de estar a ser explorada  

Horror ao abuso de crianças  
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relação aos direitos que lhe assistem em controlar a sua própria fertilidade incluindo o recurso 

a pôr termo à gravidez119. 

 

Os conceitos de justiça e de equidade, tal como o respeito pelos direitos e a liberdade de 

consciência dos indivíduos, exigem que haja espaço para divergências, de modo a que a 

sociedade não corra o risco de se tornar autoritária, quer adoptando adoptando uma posição 

legal e uma politica social libertária extrema, quer adoptando uma posição terminantemente 

anti-aborto120.  

 

O direito à privacidade individual tem sido frequentemente invocado como justificação ético - 

legal para que a interrupção voluntária da gravidez possa ser realizada, não por motivos 

terapêuticos, mas sim por opção da mulher.  

                                                 
119Thompson, I., Melia, K. & Boyd, K. (2004), p. 129. 
120Thompson, I., Melia, K. & Boyd, K. (2004), p. 130. 
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6. A INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ 

 

A palavra “aborto”121, significa expulsão de feto ainda não apto para viver e o próprio feto 

nessas condições, já “abortamento” refere-se ao acto ou efeito de abortar122. 

 

No decorrer desta exposição a palavra aborto irá ser usada como sinónimo de abortamento 

sendo que alguns autores preferem o termo abortamento para designar a interrupção da 

gravidez, antes do sexto mês, com o argumento de que, aborto, seria o produto desta 

intervenção e porque a palavra abortamento guardaria mais significado técnico. Entretanto, o 

termo, na forma contraída é o mais comummente utilizado, seja popularmente, seja na 

linguagem erudita e ambos possuem o mesmo sentido123. O aborto será então definido como a 

expulsão ou remoção do produto da concepção do útero e que ocorre antes das 20 semanas de 

gestação124. 

 

A interrupção da gravidez, vulgo aborto, é uma das poucas questões sociais actuais que tem o 

potencial de agitar a opinião pública ao ponto de gerar protestos populares e debates 

acérrimos125.  

                                                 
121 Do latim “abortus”, que significa privação do nascimento pois surge de “ab”que significa privação 
e de “ortus” que significa nascimento. Cf: Barchifontaine, C. (2004). Bioética e o Início da Vida: 
alguns desafios. São Paulo: Centro Universitário São Camilo e Idéias e Letras, p. 105. 
122 Costa, J. & Sampaio, M. A. (1998). Dicionário de Língua Portuguesa, (7ª ed.). Porto: Porto Editora. 
123 Barchifontaine, C. (2004), p. 105.  
124 Barchifontaine, C. (2005). Aborto in L. Pessini & C. Barchifontaine (Eds.), Problemas Atuais de 
Bioética. (7ª ed.). 233-245 São Paulo: Centro Universitário São Camilo e Edições Loyola, p. 233. 
Actualmente o limite de sobrevivência a nível internacional é de 22 semanas com peso ≥ a 500 gr. Cf: 
Lowdermilk, D. & Perry, S. (2008). Enfermagem na maternidade. (7ª ed.). Loures: Lusodidacta, p. 
209. A sobrevivência dos recém-nascidos depende de dois factores extremamente importantes sendo 
eles, o tempo de gestação e o local de nascimento. Para recém-nascidos com idade gestacional inferior 
a 23 semanas existem poucos dados relativamente à sobrevivência. Para recém-nascidos com 23 
semanas de gestação a sobrevivência ronda os 2 a 35 %, às 24 semanas encontra-se entre os 17 e 62%, 
com 25 semanas ronda os 35 a 72%. Os recém-nascidos com peso inferior a 600 gramas têm uma taxa 
de sobrevivência entre os 3 e os 38%, entre os 600 gr. e os 750 gr. ronda os 57% até aos 67%. Nestes 
recém-nascidos a taxa de morbilidade é extremamente alta e preocupante. O limite de viabilidade em 
Portugal é de 25 semanas desde 1997, com uma taxa de sequelas de 20%, sendo 10% de sequelas 
major. Cf: Guimarães, H. (2008). Viver um dia de cada vez. Nascer prematuro: limites e riscos. In A. 
Carvalho (Eds.), Bioética e Vulnerabilidade pp 129-136. Coimbra: Edições Almedina, Gráfica de 
Coimbra, pp 130-131. 
125 Kapparis, K. (2002), p. vii. 
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O aborto acaba deliberadamente com uma vida potencial126. Não é um assunto isolado, mas 

sim um contributo para controvérsias fundamentais relacionadas com o significado da vida,  

o significado da sexualidade humana, os argumentos morais que envolvem a reprodução, as 

relações entre homens e mulheres assim como o carácter adequado da sociedade127 face a este 

assunto.  

 

É obvio que os argumentos principais nos debates modernos não são novos, mas sim a 

manifestação mais recente de um debate antigo e inconclusivo que se iniciou há milhares de 

anos e que continua actualmente128. As sociedades tendem a dividir-se entre Pró - vida (pela 

vida) ou Pró – escolha (pela escolha livre da mulher), numa dicotomia provavelmente 

errada129.  

 

Muitos consideram como argumento a favor da legalização do aborto o facto de pouco ou 

nada se poder fazer para o evitar quando a mulher assim o deseja. A não legalização obriga a 

recorrer a pessoal e a condições não qualificadas, logo é preferível realizar o acto em 

instituições e com profissionais competentes130. 

 

É o aborto moralmente errado? Deve o aborto ser ilegal?131 Se o embrião é um ser humano 

inocente e se é moralmente errado terminar a vida de um ser humano inocente não será então 

moralmente errado terminar a vida do embrião? 

 

O avanço da ciência, a descoberta e compreensão do ciclo reprodutivo, não alteraram 

substancialmente o cerne da questão. Actualmente podemos ter mais conhecimentos 

científicos sobre o desenvolvimento fetal e embrionário do que Aristóteles, mas continuamos 

muito longe da consonância relativamente ao momento no qual o embrião deve ser 

reconhecido e tratado como um ser humano pelo Direito.  

                                                 
126 Northrup, C. (2003). Corpo de mulher, sabedoria de mulher. Cascais: Sinais de Fogo Publicações, 
p. 332. 
127 Engelhardt Jr T: Abortion and the Culture Wars: Competing Moral Geographies and Their 
Implications for Bioethics in The Fulbrigth Brainstorms on Bioethics- Bioethics: Frontiers and New 
Challenges. 1st edition, Caplan A, Engelhardt Jr T, Gomperts R, Fox R, Oliveira G, et al, Principia, 
Cascais, March 2006, p. 31. 
128 Kapparis, K. (2002), p. 1. 
129 Ribeiro, P. & Araújo, T. (1998), p. 469. 
130 Resende, J. (2002), p. 1445. 
131 Hinman, L. (2006). Abortion: An Overview of the Ethical Issues. São Diego: University of San 
Diego, The Values Institute. 
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Como já foi referido, relativamente à interrupção da gravidez, ao depararmo-nos com duas 

entidades humanas distintas - mulher e feto - e de acordo com os princípios da beneficência e 

o da autonomia, é extremamente difícil raciocinar relativamente sobre quem estamos a 

beneficiar e de que autonomia se fala132.  

 

O conflito entre a mulher como pessoa viva e autónoma e o embrião, seja ele considerado 

pessoa ou projecto de vida, permanece dilacerante133. Se por um lado se verifica o direito 

reconhecido por alguns de que a mulher pode dispor livremente do seu corpo, do direito à sua 

autodeterminação sexual e reprodutora, por outro existe o direito de o embrião/feto ser 

reconhecido como membro da nossa espécie e portanto da comunidade moral humana e 

merecedor de todo o respeito134. 

6.1. A Interrupção da Gravidez no Passado 
 

O método de controlo da natalidade sempre disponível no passado era o aborto135. Por altura 

do Império Persa, o uso de produtos abortivos era facilitada embora aqueles que o praticassem 

fossem severamente punidos136. Na literatura médica Greco-Romana, os abortos tardios não 

eram aconselhados, pois colocavam em perigo a vida da mulher; já os abortos efectuados nos 

primeiros 30 dias após a concepção eram considerados seguros e fáceis de realizar, não 

existindo, no entanto, evidências de que o uso do aborto era usado como rotina para controlo 

de natalidade. Só em casos extremos é que os abortos eram realizados em gravidezes 

tardias137.  

 

A República de Platão e a Política de Aristóteles descrevem o aborto como meio de prevenir 

o excesso de população. Não era contemplada na lei a protecção ao feto, no entanto a 

moralidade de tal acto era discutida por filósofos, teólogos e estudiosos de medicina.  

 

                                                 
132 Nunes, R. (2000). O diagnóstico pré-natal da doença genética In R. Nunes & H. Melo (Eds.), 
Genética e Reprodução Humana pp 81-132. Coimbra: Gráfica de Coimbra, Lda, p. 120.  
133 Berlinguer, G. (2004). Bioética cotidiana. (Trad. de Lavínia Porciúncula). Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, p. 49. 
134 Melo, H., & Nunes, R. (2000). Nota Sobre a Interrupção da Gravidez. Cadernos de Bioética, 23,  
71-88. 
135 Riddle, J. (1994), p. 7. 
136 Davis, A., Aroskar, M., Liaschenko, J. & Drought, T. (1997). “Ethic dilemmas in nursing practice”, 
em http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=335 (acedido: Dezembro de 2008) 
137 Riddle, J. (1994), p. 10. 
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Sócrates condicionava o aborto ao desejo materno e Aristóteles só o admitia nas mulheres 

multíparas, como medida de equilibrar a população e os meios de subsistência138. 

 

Dioscorides e Soranus (sec. I e II AD)139 , autoridades em farmacologia e medicina na 

antiguidade, documentaram todo o tipo de ervas e de poções usadas, quer na contracepção, 

quer na indução do aborto140. O uso de medidas apropriadas tais como: exercício enérgico, 

cavalgar, saltar, levantar pesos pesados entre outros concomitantemente com as poções, 

permitiam realizar os abortos nos primeiros 30 dias pós-concepção sem dificuldade. Após os 

30 dias, a indução do aborto era mais complexa, exigindo o uso de ervas mais agressivas e 

outro tipo de medidas tais como: enemas, pouco alimento, sangramento, cavalgar e o uso de 

supositórios vaginais adequados (certas ervas tinham a capacidade de provocar contracções 

uterinas).  

 

Ao longo da história, o uso de drogas quer em pessários quer por via oral foi sempre o método 

mais comummente utilizado para provocar a interrupção da gravidez. Os métodos cirúrgicos 

tais como a dilatação e a curetagem também eram utilizados. Estes tipos de intervenções para 

remover fetos foram descritos no século I por Celsus141. O risco de perfurar o útero era já tido 

em conta pelo que este método deveria ser evitado.  

6.2. A Interrupção da Gravidez na Actualidade 
 

O conceito clássico de aborto, que poderá ser ou representar um consenso para a maioria das 

correntes filosóficas, médicas e religiosas, é o de que, o aborto é a expulsão ou extracção de 

                                                 
138 Resende, J. (2002), p. 1445. 
139 Pedanius Dioscorides médico e farmacêutico grego do Séc. I AD redigiu “De Matéria Médica” 
(AD 77), fonte da terminologia botânica e farmacológica durante 16 séculos. Soranus de Ephesus, 
ginecologista, obstetra e pediatra grego do Séc. II AD Soranus fez a distinção entre contraceptivos e 
abortivos, tendo incluído como métodos contraceptivos, o uso quer de supositórios vaginais, quer o de 
contraceptivos orais. Apesar de admitir que os contraceptivos eram preferíveis aos abortivos, não fez 
quaisquer comentários ao facto de os supositórios serem melhores ou não do que os fármacos 
ingeridos por via oral. Soranus recomendava quatro receitas de contraceptivos orais mas advertia que 
não só preveniam uma gravidez como também destruíam uma já existente, causando efeitos 
secundários tais como: gastralgias, congestão cerebral e reacções vagais. O uso de Ferula histórica, 
Ferula opopanax, Ruta graveolens, Matthiola incana, Myrtus communis, Commiphora myrrha, Piper 
nigrum ou Eruca sativa era fundamental, in Riddle, J. (1994), pp. 26-27. Nos supositórios vaginais, 
era frequente o uso de Pomegranate (Punica granatum L.). 
140 Riddle, J. (1994), p. 31. 
141 Cf: Kapparis, K. (2002), p. 24. 
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toda ou qualquer parte da placenta ou das membranas sem um feto identificável ou de um feto 

vivo ou morto que pese menos de 500 gramas e com menos de 20 semanas de gestação142.  

 

Aborto induzido pode ser definido como a terminação da gravidez através da utilização de 

drogas ou de intervenção cirúrgica após a nidificação e antes de o feto ser viável143. 

 

Actualmente, e devido à evolução da tecnologia de cuidados intensivos neonatais, o limite da 

viabilidade é de 24 semanas de gestação144. Este limite de viabilidade vai obviamente diminuir 

à medida que se vão desenvolvendo novas tecnologias de suporte de vida, abrigando a 

repensar até onde se pode permitir o aborto.  

 

De entre as várias inovações tecnológicas ocorridas no século XX na área médica, os exames 

pré-natais colocaram a questão polémica da interrupção selectiva da gravidez, trazendo de 

volta teorias eugenistas e discussões a respeito da natureza jurídica do embrião. 

 

A indução de aborto, realizada deliberadamente para terminar a gravidez através da 

interferência humana assenta num número de técnicas e métodos diferentes. O método em si 

irá depender das semanas de gestação, podendo ser realizado mais facilmente no 1º trimestre 

de gravidez. Por vezes e devido a malformações graves do feto ou doença grave da mãe a 

interrupção da gravidez pode realizar-se até ao 3º trimestre. 

 

O aborto provocado é uma das principais causas de morbi - mortalidade materna em países 

onde existem restrições legais ao aborto, especialmente quando são realizados por pessoal não 

qualificado145. 

 

                                                 
142 Graça, L. (2005). Medicina Materno Fetal. (3ª ed). Lisboa: Lidel. 
143 FIGO. (2006). “International Federation of Gynecology and Obstetrics: Ethical Issues in Obstetrics 
and Gynecology by the FIGO Committee for the Study of Ethical Aspects of Human Reproduction 
and Women’s Health”, em www.figo.org (acedido: Novembro de 2008) 
144 Actualmente o peso do feto não é limitativo para a atribuição da viabilidade, mas sim as semanas 
de gestação. O caso mais recente e mais extraordinário de sobrevivência ocorreu nos Estados Unidos 
da América em Miami, em que com apenas 22 semanas de gestação, 280 gramas de peso e 24 cm de 
comprimento a pequena Amilla Sonja Taylor surpreendeu o mundo. Disponível em 
http://abclocal.go.com/kgo/story? section=news/bizarre&id=5050532. 
145 Loureiro, D. & Vieira, E. (2004). Aborto: conhecimento e opinião de médicos dos serviços de 
emergência de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, sobre aspectos éticos e legais. Cadernos de Saúde 
Pública, 3, vol. 20, 679-688. 
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A Declaração dos Objectivos para o Milénio, das Nações Unidas, estabelece como meta para 

2015 a redução da taxa de mortalidade materna, reflectindo assim a importância dada à 

promoção da saúde reprodutiva, como componente essencial para o desenvolvimento, a 

redução da pobreza e das desigualdades a nível mundial. 

 

As causas de mortalidade materna são múltiplas. As mulheres podem morrer durante a 

gravidez, no parto ou no decurso de uma interrupção da gravidez, quando não têm acesso a 

cuidados apropriados de saúde.  

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 13% das mortes maternas 

conhecidas, em todo o mundo, foram atribuídas a complicações decorrentes de aborto 

inseguro. O aborto inseguro pode, também, comprometer o futuro reprodutivo da mulher, 

causando, por exemplo, infertilidade. 

 

Nos Estados Unidos da América, nas regiões onde o aborto é legal, menos de 1 em cada 100 

mulheres desenvolve uma complicação séria e menos de 1 em 100.000 mulheres morre em 

virtude da interrupção voluntária da gravidez por método cirúrgico146.  

 

A interrupção voluntária da gravidez levada a cabo em unidades hospitalares adequadamente 

equipadas em meios técnicos e humanos, revela-se um procedimento de relativo baixo risco, 

principalmente quando efectuada antes das 10 semanas de gestação147, sendo a mortalidade 

materna inferior a 1 por 100.000 nos casos até às 8 semanas de gestação e de 1,6 por 100.000 

até às 12 semanas148.  

 

No ano de 2000, estimaram-se em 27 milhões, o número de abortos legais efectuados e em 19 

milhões os ilegais a nível mundial149. 

 

                                                 
146 Freitas, F., Martins-Costa, S., Ramos, J. & Magalhães J. (2003) Rotinas em Obstetrícia. (4º ed) 
Porto Alegre: Artemed Editora, p. 63. 
147 Graça, L. (2005), p. 637. 
148 Resende, J. (2002), p. 1347. 
149 Grossman D. (2004). Medical methods for first trimester abortion. Geneva: The WHO Reproductive 
Health Library http://apps.who.int/rhl/fertility/abortion/dgcom/en/index.html (acedido em Outubro 2008) 
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Em 2007 e segundo a OMS estimou-se que 48% dos abortos a nível mundial seriam 

realizados em condições ilegais e sem segurança sendo que em países desenvolvidos cerca de 

92% são seguros enquanto nos países em desenvolvimento 55% dos abortos são inseguros150. 

 

O acesso à interrupção da gravidez é limitado muitas vezes pela legislação restritiva em vigor 

nos diferentes países.  

 

No Brasil, as estimativas mais recentes variam de 730 a 940 mil abortos anuais151. Outras 

estimativas elevam o número de abortos ilegais para 1.4 milhões por ano levando a 300.000 

hospitalizações resultantes de complicações152. 

 

Cerca de 25% da população mundial vive em países onde o aborto é ilegal153. Por exemplo na 

América Latina, com excepção de Cuba e Guiana, o aborto enfrenta sérias restrições legais154. 

Acima de 95% dos abortos realizados em África e na América Latina são executados sob 

condições inseguras155. Em África, estima-se em três milhões os abortos realizados em 

condições não seguras efectuados todos os anos, levando a cerca de 20 a 35% de mortes 

maternas156 sendo também responsáveis por cerca de 40 a 60% das admissões nos serviços de 

ginecologia. O mesmo já não se pode dizer em relação ao Pais de Gales em que a mortalidade 

feminina, decorrente da realização de abortos, diminuiu em cerca de 90% após a legalização 

do aborto157.  

 

No estudo mais recente elaborado pela Organização Mundial de Saúde em conjunto com o 

Guttmacher Institute158 verificou-se que o número de abortos a nível mundial desde 1995 até 

2003 declinou como se pode verificar na tabela seguinte: 

                                                 
150 Guttmacher Institute and WHO. (2007). Facts on Induced Abortion Worldwide- Department of  
Reproductive Health and Research . Geneva: World Health Organization. 
151 Loureiro, D. & Vieira, E. (2004), p. 679. 
152 Goldman, L., García, S. Díaz, J. & Yam. (2005). Brazilian obstetrician-gynecologists and abortion: 
a survey of knowledge, opinions and practices. Reproductive Health, 10 vol. 2, em: 
http://www.reproductive-health-journal.com/content/2/1/10 (acedido: Novembro 2008. 
153 Loureiro, D. & Vieira, E. (2004).  
154 Loureiro, D. & Vieira, E. (2004), p. 680.  
155 Guttmacher Institute and WHO (2007). 
156 Moodley, J. & Akinsooto, V. (2003). Unsafe Abortions in a Developing Country: Has 
Liberalization of Laws on Abortions made a Difference?. African Journal of Reproductive Health, 2, 
vol. 7 34-38, p. 35. 
157 Moodley, J. & Akinsooto, V. (2003), p. 35.  
158 Guttmacher Institute and WHO (2007). 
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Tabela 1: Estimativas globais e regionais relativas à interrupção da gravidez de 1995 e 2003 – Guttmacher Institute and 
WHO 

 

 

N.º de abortos (milhões) 

            1995                       2003 

Razão de abortos* 

          1995                  2003 

Mundo 45.6 41.6 35 29 

Países desenvolvidos 
 
Excepto Europa do Leste  

10.0 
 

3.8 

6.6 
 

3.5 

39 
 

20 

26 
 

19 
Países em vias de desenvolvimento †  
 
Excepto a China 

35.6 

24.9  

35.0 

26.4 

34 

33 

29 

30 

Região e sub-região   

África  5.0 5.6 33 29 

Ásia  26.8 25.9 33 29 

Europa  7.7 4.3 48 28 

América Latina 4.2 4.1 37 31 

América do Norte 1.5 1.5 22 21 

Oceânia  0.1 0.1 21 17 

* nº de abortos por 1000 mulheres com idades compreendidas entre os 15 e os 44 anos. 
† os pertencentes ao Continente Africano, Americano (excluindo o Canadá e os Estados Unidos da América), 
Asiático (excluindo o Japão), e Oceânia (excluindo Austrália e a Nova Zelândia). 

 

Quais as consequências do aborto praticado em condições inseguras e ilegais? Podemos 

afirmar que a legalização da interrupção voluntária da gravidez impedirá situações de grande 

sofrimento e de morte precoce nas mulheres? 

 

A nível mundial cerca de cinco milhões de mulheres são internadas todos os anos para 

controlo e tratamento de complicações pós aborto tais como hemorragias e sepsis159. Cerca de 

13% destas mulheres morrem devido a complicações ou seja cerca de sessenta e sete mil por 

ano160. As mortes devido a abortos inseguros atingem os 12 % na América Latina, mas podem 

atingir os 30% em alguns países desta zona. As mortes por sepsis atingem valores mais 

elevados em África, Ásia, América Latina do que nos países desenvolvidos161.  

 
 
 

                                                 
159 Guttmacher Institute and WHO (2007). 
160 Em 2003 cerca de 650 mulheres morreram por cada 100.000 abortos ilegais em África e cerca de 
220.000 crianças perdem as mães todos os anos devido a complicações pós aborto.  
161 Khan, K., Wojdyla, D., Say, L., Gülmezoglu, A. & Van Look, P. (2006) causes of maternal death: a 
systematic review, The Lancet , 367, 1066-1074. 
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6.2.1. Interrupção da gravidez por método medicamentoso/químico  

 

No primeiro trimestre de gravidez, estão comprovados os métodos medicamentosos/químicos, 

como sendo os mais eficazes e seguros para realizar a interrupção da gravidez.  

 

O uso de regimes que combinam o uso de mifepristone ou metotrexato com prostaglandinas 

tais como misoprostol são mais eficazes do que o uso de prostaglandinas isoladamente162.  

O mifepristone liga-se aos receptores da progesterona inibindo a sua acção, com consequente 

interferência no prosseguimento da gravidez. O misoprostol, análogo sintético da 

prostaglandina, administrado entre as trinta e seis a quarenta e oito horas mais tarde, potencia 

as contracções uterinas e contribui para expulsar o produto de concepção163. 

 

De acordo com as Orientações Técnicas da DGS o procedimento para a realização de uma 

interrupção de gravidez medicamentosa inicia-se com a administração de mifepristone na dose 

recomendada actualmente, de um comprimido/200 mg por via oral. Após as trinta e seis a 

quarenta e oito horas164, será administrada a prostaglandina, sendo o misoprostol a substância 

de eleição na maioria dos países.  

                                                 
162 Grossman D. (2004). Medical methods for first trimester abortion. Geneva: The WHO 
Reproductive Health Library. 
163 Portugal. Ministério da Saúde (2007). Circular Normativa sobre a Interrupção Medicamentosa da 
Gravidez - Direcção Geral da Saúde. A associação dos dois medicamentos tem mostrado ser altamente 
eficaz, segura e bem tolerada para a interrupção da gravidez até às 9 semanas, com uma taxa de 
eficácia que atinge os 98%. Apenas 2 a 5% das mulheres tratadas com o regime 
mifepristone/misoprostol requerem um procedimento cirúrgico posterior para completar o 
esvaziamento uterino ou para controlar a hemorragia. Os pré-requisitos para utilização do regime 
mifepristone/misoprostol são os seguintes: gravidez intra-uterina inferior a 63 dias/9 semanas, 
confirmada por ecografia, aceitação do método pela mulher, acesso fácil ao hospital que devera ser no 
máximo de 1 hora e ausência das seguintes contra-indicações - anemia grave, coagulopatia ou 
tratamento anti-coagulante, porfíria, asma severa não controlada, arritmias e outras patologias do foro 
cardiovascular, alergia a um dos fármacos utilizados, gravidez com DIU intra-cavitário, insuficiência 
supra-renal ou tratamento com glucocorticoides, situações de insuficiência hepática ou renal, diabetes 
com vasculopatia, hábitos tabágicos acentuados em idades superiores a 35 anos, doença inflamatória 
aguda do intestino, devem ser avaliadas individualmente.  
164 A maioria dos protocolos requer que estes produtos sejam tomados sob vigilância clínica, sendo 
necessário agendar uma segunda consulta, 36/48 horas depois da administração do mifepristone, para 
ser fornecida a prostaglandina. Após a administração da prostaglandina, na segunda consulta, o 
período de observação é de 4-6 horas, o que poderá ser feito no estabelecimento de saúde. Neste 
espaço de tempo, 90% das mulheres expulsam o produto de concepção. Para as restantes, que não vão 
expulsar naquele intervalo, deverá ser agendada nova consulta dentro de duas semanas, para 
confirmação de que o aborto se efectivou. 
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A toma oral de dois comprimidos/400 µg de misoprostol é eficaz até às 7 semanas de 

gravidez. Quando se trata de gravidezes entre as 7 e 9 semanas, recomenda-se quatro 

comprimidos/800 µg de misoprostol, por via oral ou vaginal
 
ou, a utilização, por esta via, de 

1,0 mg de gemeprost, sendo que este último é consideravelmente mais dispendioso, 

necessitando de refrigeração.  

 

Nas condições de segurança enumeradas e com pessoal treinado, as complicações do método 

são raras. Cerca de 2 a 5% das mulheres necessitarão de uma intervenção posterior para 

resolver situações de aborto incompleto, de falha do método ou para controlo da hemorragia.  

 

As sequelas a longo prazo são muito raras, verificadas apenas quando associadas a 

complicações graves ou então nos casos do foro psíquico, como continuação de situações 

psico-patológicas pré- existentes165. 

6.2.2. Interrupção da gravidez por método cirúrgico 

 

O Ministério da Saúde, mais concretamente a Direcção Geral de Saúde elaborou algumas 

Guidelines normativas para que os procedimentos cirúrgicos relativos à interrupção da 

gravidez até às 10 semanas fossem os mais correctos, tendo sempre em atenção a saúde e o 

bem-estar da mulher.  

 

De acordo com a publicação da Lei 16/2007, de 17 de Abril, tornou-se necessário assegurar 

que todos os hospitais com serviço de ginecologia/obstetrícia dispusessem de profissionais 

preparados assim como de equipamento e de meios adequados para a interrupção cirúrgica da 

gravidez até às 10 semanas de gestação, de modo a garantir a equidade no acesso a cuidados 

de qualidade, evitando os custos, que são frequentemente elevados, do tratamento das 

complicações do aborto clandestino166. 

 

Como método cirúrgico preferível para a interrupção da gravidez até às 10 semanas de 

gestação preconiza-se a aspiração por vácuo, que tem vindo a substituir, na maioria dos países 

                                                 
165 Dagg, P. (1991) The psychological sequelae of therapeutic abortion – denied and completed. 
American Journal of Psychiatry 148, 578-585. 
166 Portugal - Ministério da Saúde (2007) Circular Normativa sobre a Interrupção Cirúrgica da 
Gravidez até às 10 Semanas de Gestação Direcção Geral da Saúde. 
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industrializados, a dilatação e curetagem. A elevada eficácia da aspiração é comprovada com 

taxas de sucesso entre 95% e 100% tanto na utilização de vácuo manual como eléctrico167.  

 

Ainda de acordo com a circular normativa, este método deve ser utilizado em gravidezes com 

mais de 6 semanas, dada a maior falha deste método antes dessa idade gestacional sendo 

recomendado, preferencialmente, o uso de equipamento de aspiração eléctrico e de cânulas de 

plástico, rígidas e curvas, cujos diâmetros disponíveis devem variar entre 4 e 12 mm.  

 

O tipo de anestesia a utilizar será a anestesia local e analgesia, ou anestesia geral de acordo 

com a idade gestacional. O tempo de duração para a intervenção não ultrapassará os 10 

minutos.  

 

Na gravidez muito precoce a cânula de aspiração pode ser inserida sem dilatação prévia do 

colo, embora habitualmente seja necessário o recurso a dilatadores mecânicos ou a 

medicamentos. A dilatação seguida de curetagem revela-se menos segura que a aspiração, 

com taxas de complicações major duas a três vezes superiores, e é consideravelmente mais 

dolorosa para as mulheres168.  

 

A preparação cervical prévia torna o procedimento mais fácil e rápido e reduz a incidência de 

complicações imediatas. Na preparação prévia do colo do útero é recomendada a 

administração oral
 
ou vaginal

 
de 400 µg de misoprostol169 três a quatro horas antes da 

intervenção cirúrgica170.  

 

A opção pela anestesia geral na interrupção da gravidez até às 10 semanas aumenta os riscos 

clínicos e está associada a maior taxa de hemorragia171, logo exigindo um período de recobro 

mais demorado, aumentando os custos não só para a instituição como para a mulher172.  

                                                 
167 Portugal (2007). 
168 Portugal (2007). 
169 A utilização oral de misoprostol está associada a uma maior frequência de náuseas e diarreia 
comparando com a utilização vaginal, in Grossman D. (2004). Medical methods for first trimester 
abortion. Geneva: The WHO Reproductive Health Library. 
170 Portugal, (2007) A utilização oral de 200 mg de mifepristone 48 horas antes da intervenção é 
também muito eficaz, embora bastante mais dispendiosa, sendo de preferir em abortos cirúrgicos mais 
tardios, depois das 10 semanas. 
171 Portugal, (2007). 
172 De acordo com a circular normativa de DGS, a anestesia local apesar de não ser praticamente 
utilizada em Portugal é recomendada tendo em vista as vantagens que apresenta, designadamente, uma 
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Em condições de segurança e com profissionais treinados, as ocorrências graves e que 

requerem hospitalização são muito raras, inferiores a 0,1%173. As complicações podem ser: 

anestésicas, hemorragia, lesões do colo, perfuração uterina e aborto incompleto. 

6.2.3. Estudos realizados relativamente à eficácia dos métodos  

 

Vários estudos realizados a nível mundial compararam os diferentes tipos de métodos 

utilizados para a realização da interrupção da gravidez actualmente.  

 

Cinco estudos realizados independentemente na Europa e Estados Unidos da América (dois 

no Reino Unido, um na Suíça, um na Dinamarca e um nos Estados Unidos da América) 

juntamente com estudos elaborados pela Organização Mundial de Saúde, que incluíram 

participantes de doze países da Europa, Ásia e África foram analisados e revistos174. 

 

Diferentes métodos medicamentosos utilizados para a interrupção da gravidez versus a 

aspiração por vácuo foram utilizados.  

 

Dois estudos utilizaram prostaglandinas isoladamente tendo sido concluído que este método 

era menos eficaz e mais doloroso comparando com o término da gravidez por método 

cirúrgico175. Também o uso isolado de mifepristone não tem os efeitos desejados de eficácia.  

 

A utilização conjunta de mifepristone com prostaglandinas versus aspiração por vácuo obteve 

resultados semelhantes de eficácia embora o período de hemorragia pós interrupção da 

gravidez fosse mais longo no primeiro método. 74% das mulheres grávidas até às 9 semanas 

de gestação referiram preferir o mesmo método medicamentoso numa próxima interrupção de 

gravidez, enquanto que 87% das mulheres submetidas a uma interrupção de gravidez cirúrgica 

referiram também preferir o método cirúrgico numa próxima interrupção de gravidez176.  

 

                                                                                                                                                         
menor ocorrência de acidentes graves ou fatais, um tempo de recuperação mais rápido e a 
possibilidade de alta após um período de aproximadamente 30 minutos em observação. 
173 Portugal (2007). 
174 Chien, P. & Thomson, M. (2006). Medical versus surgical methods for first trimester termination of 
pregnancy, The WHO Reproductive Health Library, em http://apps.who.int/rhl/fertility/abortion/pccom/en/ 
(acedido : Outubro 2008) 
175 Chien, P. & Thomson, M. (2006).  
176 Chien, P. & Thomson, M. (2006). 
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Nos estudos referentes ao uso de methotrexato com prostaglandinas versus aspiração por 

vácuo, também o segundo método se mostra mais eficaz e menos doloroso. 

 

Como conclusão os autores referem uma eficácia de 94% aquando da utilização de 200 mg 

oral mifepristone seguida de 800 µg misoprostol vaginal um a três dias após, nas gestações 

com menos de nove semanas, sem necessidade de utilização de aspiração por vácuo177.  

 

Num estudo recente comprovou-se a eficácia deste método mas com um intervalo de apenas 

seis horas em oposição às quarenta e oito de cerca de 89%. A vantagem de utilizar este 

método medicamentoso nas interrupções de gravidez até às nove semanas prende-se com o 

facto de evitar uma anestesia e complicações inerentes ao método cirúrgico tais como as 

lacerações do cervix, assim como as perfurações uterinas. 

6.3. Legislação Mundial Relativa à Interrupção Voluntária da Gravidez 

 

Penalizar ou não penalizar comportamentos considerados negativos é uma opção jurídica, que 

depende de muitos factores, inclusive da conveniência circunstancial e de sensibilidade 

cultural178.  

 

Ao despenalizar o acto da interrupção voluntária da gravidez, o legislador procura dar 

seguimento a uma sensibilidade cultural e a uma vontade manifestada através de várias 

atitudes pelos cidadãos do país.  

 

Do ponto de vista ético, não pode admitir-se que o sistema jurídico deixe de proteger a vida 

humana, mesmo a vida em gestação. Do ponto de vista jurídico, compete ao legislador 

despenalizar o acto da interrupção da gravidez, relativamente à mulher grávida, com base em 

factores prudenciais que levam a concluir que a despenalização de tal acto será benéfica na 

diminuição da mortalidade e morbilidade dessas mulheres. 

 

No fim da Primeira Guerra Mundial, a União Soviética deixou de considerar a interrupção da 

gravidez um crime, passando a ser um direito da mulher179. Sendo assim e pela Lei de 1917, 

                                                 
177 Chien, P. & Thomson, M. (2006). 
178 Cunha, J. (2002). Bioética Breve. Apelação: Paulus Editora, p.43. 
179 Ribeiro, P. & Araújo, T. (1998), p. 470. 
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tornou-se livre o aborto, bastando ser pedido pela mulher, sendo realizada por qualquer 

pessoa180.  

 

Nos países da Europa Ocidental, devido às perdas de vidas, os governos pelo contrário 

voltaram-se para uma política natalista reprimindo a interrupção da gravidez181.  

 

Já durante a Segunda Guerra Mundial e com a ascensão do nazismo, as leis anti-aborto 

tornaram-se extremamente severas. A interrupção da gravidez passou a ser punida inclusive 

com pena de morte, tornando-se num crime contra a nação182.  

 

Com o Salazarismo e o Franquismo manteve-se esta rigidez anti-aborto. A excepção surgiu 

nos Países Escandinavos e no Japão, em que existia alguma tolerância. O Japão é o exemplo 

dos países em que o Estado dita as normas sobre a interrupção da gravidez183. Na Índia, desde 

1971 que é possível realizar a interrupção da gravidez. A permissão surge aquando de casos 

de violação, incesto e se a gravidez causar distúrbio mental na mulher184. 

 

Relativamente aos Estados Unidos da América, verificou-se uma evolução histórica. Durante 

as centenas de anos previamente a 1800, não existia qualquer legislação relativamente ao 

aborto. Só era considerado crime, o aborto praticado apenas a partir do momento em que a 

mulher grávida sentia o feto “quickening”, já que a presença de movimentos provavam a 

existência de uma nova vida. Mesmo assim, este crime era considerado qualitativamente 

diferente quando comparado com um crime de homicídio185. Em 1880, o aborto era interdito 

em todos os estados, excepto nas circunstâncias em que existia perigo de vida para a 

                                                 
180 Resende, J. (2002), p. 1445. As numerosas complicações médicas que foram surgindo, resultantes 
das interrupções realizadas por pessoas incompetentes, conduziram à legalização em 1920 
(completada em 1926) e segundo a qual a interrupção da gravidez só poderia ser realizada em 
condições técnicas adequadas. Era objecto da tutela do Estado a saúde da mulher e não a vida intra-
uterina. Em 1936 e até 1955, devido à continuação das complicações pós aborto, este foi considerado 
novamente ilegal tornando-se novamente legal a partir de 1955.  
181 Ribeiro, P. & Araújo, T. (1998), p. 470. 
182 Ribeiro, P. & Araújo, T. (1998), p. 470. 
183 Rezende, J. (2002), p. 1445. No Japão, a interrupção é valida por razões médicas mas tudo é 
possível alegar. Em Iocoama cerca de 70 % das interrupções são por náuseas e vómitos no primeiro 
trimestre. 
184 Maguire, D. & Sacred Choises. (2001). The right to contraception and abortion in ten world 
religions. USA: Augsburg Fortress, Minneapolis, p. 51. 
185 Mohr, J. (1979). Abortion in America. The Origins and Evolution of National Policy, 1800-1900. 
New York: Oxford University Press, p. 3. 
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mulher186. Nos anos setenta, do Séc. XX iniciaram-se acções para que fosse permitido o aborto 

segundo algumas circunstâncias específicas. No ano de 1973 e no seguimento dos casos de 

Roe versus Wade187 e Doe versus Bolton, o Supremo Tribunal deliberou que o direito 

constitucional fundamental de privacidade permitia à mulher terminar a sua gravidez 

previamente à viabilidade do feto. No seguimento do caso Roe versus Wade foram realizadas 

varias tentativas, por grupos anti-aborto, de inverter a decisão. Discussões e esforços mantêm-

se desde 1973 para restringir as condições sob as quais o aborto é permitido.  

 

O Código Penal Brasileiro classifica o aborto entre os crimes contra a vida, que são 

subclassificados crimes contra as pessoas. São passíveis de pena: a gestante que provoca o 

abortamento em si mesma (auto-abortamento, art.º 123º) ou consente que outrem lho 

provoque (abortamento consentido, art.º 124º) e a pessoa que provoca o abortamento com ou 

sem o consentimento da paciente (art.º 125º e 126º)188. Prevê-se o agravamento da pena 

quando o crime é praticado em menores ou alienados (art.º 125º) ou se realizado mediante 

violência (art.º 128º); a pena também é aumentada se há lesões graves ou morte (art.º 126º). 

Não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante 

ou em caso de gravidez resultante de estupro (art.º 128º). Assim mesmo, a expressão “não se 

pune” dá margem para se considerar que para a legislação, qualquer forma de aborto continua 

a ser crime, ainda que não passível de punição. Para a sociedade brasileira, o direito à vida 

deve ser protegido desde a concepção, como especificado no art.º 4º do Código Civil de 

1916189. 

 

A Irlanda e a Polónia são os únicos países europeus que não permitem à mulher interromper a 

gravidez não desejada190.  

  

Na Holanda, a interrupção da gravidez a pedido da mulher é permitida até às 13 semanas, 

sendo realizada em clínicas especializadas em que a informação sobre contracepção é 

                                                 
186 Schroedel, J. (2000). Is the Fetus a Person? A comparison of policies across the fifty sates. New 
York: Cornell University Press, p.32. 
187 Hull, N. & Hoffer, P. (2001). Roe ʋ. Wade. The Abortion Rights Controversy in American 
History. (s.l):University Press of Kansas.  
188 Loureiro, D. & Vieira, E. (2004), p. 680. 
189 Loureiro, D. & Vieira, E. (2004), p. 680. O Código Civil Brasileiro alterado em 2002 através da Lei 
nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, refere no art.º 2º: “ A personalidade civil da pessoa começa do 
nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.” Disponível 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm (acedido: Maio de 2009). 
190 Tavares, M. (2003), p. 53. 
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indispensável de modo a evitar novas situações de interrupções de gravidez. É um dos países 

em que a taxa de interrupções é a mais baixa no mundo como resultado de uma educação 

sexual precoce assim como do acesso fácil aos contraceptivos, sendo que uma em cada cinco 

mulheres realizará durante a sua vida uma interrupção voluntária da gravidez191.  

 

Na Alemanha, Suíça, França, Dinamarca, Noruega, Grécia e Áustria é possível a interrupção 

até às 12 semanas de gravidez.  

 

Na Suécia, Itália e Inglaterra os prazos são um pouco mais extensos, sendo neste último de 24 

semanas.  

 

Na Finlândia, em que a interrupção voluntária da gravidez está regulamentada há cerca de 40 

anos, vários estudos foram realizados para avaliar as necessidades e preocupações das utentes 

que se submetiam à mesma. Num destes estudos192 o aborto induzido é considerado um 

acontecimento stressante na vida das mulheres, sejam quais forem as suas razões193. Neste 

estudo refere-se ainda que entre 1973 e 1995 houve uma diminuição significativa dos pedidos 

para as interrupções da gravidez.  

 

São cerca de 30, os países da Europa, que permitem à mulher efectuar a interrupção da 

gravidez em condições legais e sem riscos194. 

 

Na África do Sul, a legislação relativa à interrupção da gravidez e à esterilização foi adoptada 

em 1996, sendo possível inclusive às parteiras a realização destas intervenções195. 

 

Também na China e devido à necessidade de controlar a explosão demográfica, o estado 

instaurou a politica do “ filho único”. O aborto e a contracepção não são vistos com algo 

nocivo, mas antes uma necessidade da sociedade. Na China, o aborto nunca foi um assunto 

                                                 
191 Gomperts, R. (2006), p. 37. 
192 Shivo, S., Hemminki, E., Kosunen, E. & Koponen, P. (1998). Quality of care in abortion services in 
Finland. Acta Obstetricia e Gynecologica Scandinavica, 77, 210-217. 
193 Shivo, S. , Hemminki, E., Kosunen, E., & Koponen, P. (1998), p. 210. 
194 Tavares, M. (2003), p. 54. 
195 Moodley, J. & Akinsooto, V. (2003), p. 35. 
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religioso, mas sim uma prioridade social. O povo chinês está pronto para se sacrificar, a si e à 

sua família pelo bem da sociedade, logo porque não sacrificar um feto?196  

Em Portugal desde os anos sessenta e com o aparecimento dos movimentos feministas, 

iniciou-se uma liberalização relativamente à legislação da interrupção voluntária da gravidez, 

que se foi acentuando na década seguinte.  

 

Mas será que a liberalização ou despenalização do aborto, só por si leva a uma diminuição do 

número de abortos realizados ilegalmente e em más condições? Não serão os factores, tais 

como a educação, o acesso à educação sexual e a determinação sexual da mulher 

imprescindíveis para a redução do número de gravidezes não desejadas?  

 

                                                 
196 Maguire, D. (2001), p. 85. 
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7.  A INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ EM 
PORTUGAL 

 
Segundo o investigador João Gomes Esteves197, no início do século XX, existem 

algumas referências à problemática do aborto por parte das feministas portuguesas198.  

 

No Jornal da Mulher, de 20 de Setembro de 1906199 na “Crónica feminista - os crimes 

da actualidade” analisam-se os casos noticiados de aborto200. Nela, as mulheres 

acusadas do crime de aborto não passavam de vítimas indefesas, criaturas a quem 

negaram alegrias ou afectos tendo sido criadas sem exemplos morais201.  

 

Outros artigos foram publicados sobre esta temática tais como o de Adelaide Cabete202 

“Aborto provocado” publicado na revista da Liga Republicana das Mulheres 

Portuguesas – “A Mulher e a Criança”203 , assim como o artigo publicado no Boletim 

Oficial do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas nº 3 de Agosto de 1911- 

“Questões sociais - o aborto como consequência da guerra” e ainda “Incoerência e 

                                                 
197 João Gomes Esteves é licenciado em História pela Faculdade de Letras de Lisboa e Mestre 
em História dos Séculos XIX e XX pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa.  
198 Tavares, M. (2003), p. 14. 
199 Tavares, M. (2003), p. 14. 
200 Tavares, M. (2003), p. 14. 
201 Tavares, M. (2003), p. 14. 
202 Adelaide de Jesus Damas Brazão Cabete conhecida como Adelaide Cabete, nasceu a 25 de 
Janeiro de 1867 em Alcáçovas, Elvas e faleceu a 14 de Setembro de 1935 em Lisboa. Filha de 
Ezequiel Duarte Drazão e de Balbina dos Remédios Damas, foi uma das principais feministas 
portuguesas do Século XX. Republicana convicta, foi médica obstetra, ginecologista, 
professora, maçon, publicista, benemérita, pacifista, abolicionista, defensora dos animais e 
humanista portuguesa. Foi pioneira na reivindicação dos direitos das mulheres, e durante mais 
de vinte anos, presidiu ao Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, nessa qualidade 
reivindicou para as mulheres o direito a um mês de descanso antes do parto e em 1912 
reivindicou também o direito ao voto feminino, sendo em 1933, a primeira e única mulher a 
votar, em Luanda, onde viveu, a Constituição Portuguesa. 
203 Cf: Tavares, M. (2003), p. 14. Adelaide Cabete,“Aborto provocado” in A Mulher e a 
Criança, nº 21, Fevereiro de 1911. Adelaide Cabete neste artigo posiciona-se contra a prática do 
aborto e enaltece as mulheres que deixam prosseguir a gravidez.  
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injustiça das leis que regem os crimes de infanticídio e aborto”204 de Carmem 

Marques205. 

 

Em 1985 foi divulgado o resultado de um inquérito realizado dois anos antes pelo 

Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, revelando que num universo de 880 000 

portuguesas, entre os quinze e os vinte e cinco anos de idade, 1,6% já tinham abortado 

uma vez e que 37,5 % admitiam ter necessidade de realizar um aborto no futuro206.  

 

Em 1996 dados vindos a público apontavam para 16 a 20 mil abortos em Portugal por 

ano afirmando-se que 23% das portuguesas já tinham realizado uma interrupção da 

gravidez e 15% com menos de vinte anos de idade207.  

 

No inquérito realizado em 1997 pelo INE208, ao contrário do que se poderia imaginar, a 

interrupção da gravidez não substitui a contracepção, surgindo sim como último recurso 

para correcção quer das falhas contraceptivo quer do seu uso incorrecto. Neste inquérito 

também a religião surgiu como um factor de influência. Sendo assim, enquanto no 

grupo de mulheres católicas a percentagem das que praticaram interrupção da gravidez 

foi de 6%, no grupo de mulheres que não professavam religião alguma foi de 13%.  

 

Neste inquérito foi possível concluir que a maioria das mulheres que recorria à 

interrupção da gravidez era mãe de dois ou mais filhos e que utilizava métodos de 

planeamento familiar pouco eficazes, que a contracepção utilizada falhava ou que não 

sabiam e/ou não cumpriam com as normas de utilização209. 

 

No estudo epidemiológico de Teresa Tomé publicado em 1998, verificou-se que as 

mulheres casadas, com filhos e com uma idade média de 32,5 anos abortaram mais do 

                                                 
204 Tavares, M. (2003), p. 14.  
205 Também Carmem Marques in “Alma Feminista” de Fevereiro de 1927, pp. 2-5, culpabiliza 
os homens exigindo uma sanção penal para estes, questionando-se sobre o facto de ser só a 
mulher a ser levada a tribunal. 
206 Lourenço, M. (1998). Textos e contextos da gravidez na adolescência: A adolescente, a 
família e a escola. Lisboa: Fim de Século Edições, p. 35. 
207 Lourenço, M. (1998), p. 35. 
208 Inquérito à Fecundidade e Família, INE in Almeida, A., Vilar, D., André, I. & Lalanda, P. 
(2004), p. 64. 
209 Inquérito à Fecundidade e Família, INE in Almeida, A., Vilar, D., André, I. & Lalanda, P. 
(2004), p. 66. 
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que as solteiras. O motivo alegado foi o de não querer mais filhos. Os motivos sócio- 

-económicos representaram apenas 10,4% na justificação para a realização do aborto. 

Das mulheres que recorreram ao aborto, 87,2% não utilizavam qualquer método 

anticoncepcional, 22% encontrava-se em pausa e 12,7% referiram ter engravidado por 

esquecimento da pílula, com o DIU e por ruptura do preservativo210.  

 

Em 2000, publicou-se na Revista Portuguesa de Saúde Pública211 um estudo referente à 

incidência da interrupção da gravidez em Portugal Continental entre 1993 e 1997.  

Os dados obtidos revelaram que nesse período ocorreram em média cerca de 3.861,4 

interrupções por 100 000 mulheres/ano verificando-se uma diminuição 6.752,1 casos 

por 100 000 mulheres/ano em 1993, para 4.339,2 casos por 100 000 mulheres/ano em 

1997. 

 

Em 2005 foi efectuada uma avaliação das práticas contraceptivas das mulheres em 

Portugal212 com o intuito de aumentar os conhecimentos sobre a utilização de métodos 

contraceptivos em Portugal assim como para avaliar o grau de conhecimento e de 

satisfação das mulheres relativamente aos métodos contraceptivos utilizados. De acordo 

com os resultados obtidos pode concluir-se o seguinte: 81,9% das inquiridas referiam 

utilizar um método contraceptivo213 sendo a pílula o método contraceptivo mais 

utilizado, seguido do preservativo.  

 

De acordo com o artigo de Helena Norte214, no ano de 2005, os hospitais do Serviço 

Nacional de Saúde realizaram 906 interrupções voluntárias da gravidez e trataram 73 

complicações decorrentes de abortos ilegais. Os números da Direcção-Geral da Saúde 

revelam um aumento de 72 interrupções voluntárias da gravidez em relação a 2004 e de 

185 em comparação com o ano 2003. 

                                                 
210 Tomé, M. (1998). Contributo para o Estudo da Epidemiologia da Interrupção Voluntária da 
Gravidez. Coimbra: Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Coimbra. 
211 Dias, C., Falcão, I. & Falcão, J. (2000). Contribuição para o estudo da ocorrência da 
interrupção voluntária da gravidez em Portugal Continental (1993 a 1997): estimativas 
utilizando dados da rede de médicos sentinela e dos diagnósticos das altas hospitalares (grupos 
de diagnósticos homogéneos). Revista Portuguesa de Saúde Publica, 2, 55-63, Vol. 18. 
212 Silva, D., Carvalho, J., Telhado, C. & Romão, F. (2005). Avaliação das práticas 
contraceptivas das mulheres em Portugal. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Ginecologia e 
Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução. 
213 Silva, D., Carvalho, J., Telhado, C. & Romão, F. (2005), p. 12. 
214 Entrevista realizada por Helena Norte intitulada: Número de abortos em hospitais públicos 
duplicou desde 2000. Jornal de Notícias de 24 de Outubro de 2006.  
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No estudo realizado pela Associação para o Planeamento Familiar (APF) com o apoio 

do Inovation Fund da IPPF - International Planned Presenthood Federation (Federação 

Internacional de Planeamento Familiar) em 2006 pode concluir-se que, a grande maioria 

das mulheres inquiridas usava contracepção segura e eficaz e, por isso, estava posta de 

parte a utilização do aborto como forma regular de controlo de fecundidade215. Neste 

mesmo estudo verificava-se que, a grande maioria das mulheres que não utilizam 

contracepção, ou não tinham actividade sexual, ou estavam grávidas ou à espera de 

engravidar, ou tinham problemas de infertilidade ou estavam na menopausa. Existia no 

entanto uma franja minoritária, mas significativa de mulheres (29%) das não 

utilizadoras de contracepção, correspondente a 8% do total da amostra, que estariam em 

risco de gravidez não desejada, porque sendo sexualmente activas e não se encontrando 

em nenhuma das situações anteriores, não usavam contracepção.  

 

O estudo revelava ainda que havia um uso moderado da contracepção de emergência, 

que não substituía o uso regular de outro tipo de contraceptivos216. Mais ainda, pode 

concluir-se que 14,5% de mulheres de todas as idades teriam realizado alguma vez a 

interrupção voluntária da gravidez e, tomando como indicador social o grau de 

instrução, acontecia em mulheres de todas as condições sociais e sobretudo em 

mulheres casadas. Portanto o aborto não era um fenómeno que toca somente as 

mulheres mais jovens, sós, e mais pobres. A grande maioria das mulheres terá abortado 

apenas uma vez (12,0%), confirmando-se aqui de novo, a ideia de que actualmente o 

aborto não é uma forma regular de controlo da natalidade, antes acontecendo de forma 

esporádica e pontual na vida de uma mulher.  

 

Pode concluir-se ainda, que na sua grande maioria, em mais de 70% dos casos, os 

abortos foram realizados até às 10 semanas (na totalidade de 89% até às 12 semanas) 

pelo que, mesmo em condições de clandestinidade, estamos perante uma situação de 

abortos precoces e que a maior parte das mulheres engravidou sem o desejar (46,1%) 

porque não estava a usar contracepção, ou não estava a usar um método seguro, embora 

1 em cada 5 mulheres que abortaram estivesse a usar contracepção. A maior parte das 

mulheres, mais de 90% que decidiu abortar, fê-lo por motivos que não eram 

                                                 
215 A situação do aborto em Portugal: práticas, contextos e problemas (2006). Sexualidade e 
planeamento familiar, 42/43, 5-23. 
216 A situação do aborto em Portugal: práticas, contextos e problemas (2006). 
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contemplados na legislação da época e declararam que foi uma decisão “muito difícil” 

ou “difícil” (76%).  

 

O estudo revelava que a grande maioria dos abortos provocados aconteceram em 

Portugal (85%), em estabelecimentos ou locais não autorizados para a prática de 

interrupção voluntária da gravidez como casas, clínicas ou consultórios particulares, e 

foram realizados por profissionais de saúde.  

 

As mulheres avaliaram de forma razoável as condições da prática da interrupção 

voluntária da gravidez e o desempenho dos profissionais envolvidos. Uma em cada 

cinco mulheres que abortou teve complicações graves após o aborto (hemorragias 

56,5%, febre alta 21,9%, problemas emocionais 43,6% e infecção 19,1%).  

 

Os sentimentos referidos logo após a realização do aborto foram diversos: alívio, 

dúvidas, culpa e outros sentimentos de tipo negativo. Mesmo assim, a grande maioria 

(cerca de 93%) das mulheres afirmou que não ficou com problemas por ter realizado o 

aborto.  

 

Por último, só uma minoria de mulheres recebeu aconselhamento contraceptivo após o 

aborto concordando mais de metade das mulheres com a interrupção voluntária da 

gravidez quando a mulher "não deseja a gravidez". Em consonância com o que foi 

referido, mais de 60% das mulheres defendia o alargamento das condições legais da 

prática de interrupção voluntária da gravidez. 

 

O Quarto Inquérito Nacional de Saúde217 realizado em 2005/2006, por iniciativa do 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge através de uma parceria com o Instituto 

Nacional de Estatística que contou também com a colaboração da Direcção-Geral da 

Saúde, teve como principal objectivo a caracterização da população portuguesa face à 

saúde.  

                                                 
217 Portugal. Ministério da Saúde. (2007). 4º Inquérito Nacional de Saúde – 2005/2006. 
[Lisboa]: Direcção Geral de Saúde. 
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Foi possível, através deste inquérito verificar que realmente em 2005/2006, e para o 

Continente, 43,5% das mulheres entre os 15 e 55 anos (ou seus maridos ou 

companheiros) não utilizavam qualquer método contraceptivo218.  

 

A pílula destacou-se como o método contraceptivo mais utilizado (65,9%), seguindo-se 

o preservativo (13,4%) e o dispositivo intra-uterino (8,8%). 

 

Para Nuno Montenegro a prova de que o planeamento familiar não funciona prende-se 

com a quantidade de embalagens de pílula do dia seguinte que foram vendidas no ano 

de 2005 ou seja cerca de 230 mil219.  

 

Em 2007, as estimativas apontavam para a realização de cerca de vinte mil interrupções 

voluntárias da gravidez durante o primeiro ano de vigência da nova lei. No entanto 

cifraram-se em catorze mil duzentas e quarenta e sete as interrupções de gravidez220. 

Luís Mendes Graça221, refere que o número de interrupções voluntárias da gravidez 

clandestinas terá rondado as seis mil o que significa uma diminuição de 70 a 80%222.  

7.1. Legislação Portuguesa Relativa à Interrupção Voluntária da 
Gravidez 

 
Na sequência da emancipação sexual da adolescência e da aprovação da Lei sobre a 

interrupção voluntária da gravidez, que tanta controvérsia gerou na sociedade 

portuguesa, em 1984 foi aprovada a Lei 3/84 de 24 de Março - Lei da Educação Sexual 

                                                 
218 Portugal (2007), p. 8. 
219 Entrevista realizada por H. Norte intitulada: Número de abortos em hospitais públicos 
duplicou desde 2000. Jornal de Notícias, 24 de Outubro de 2006.  
220 Entrevista realizada por T. Alves intitulada. Aborto ilegal sem denúncias. Abortos 
clandestinos diminuíram, mas continuam a ser praticados. Três inquéritos em curso, Jornal de 
Noticias, 15 de Julho de 2008. 
221 Presidente do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos. 
222 Entrevista realizada por T. Alves intitulada: Aborto ilegal sem denúncias. Abortos 
clandestinos diminuíram, mas continuam a ser praticados. Três inquéritos em curso. Jornal de 
Noticias, 15 de Julho de 2008. 
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do Planeamento Familiar223, através da qual se esperava diminuir o número de 

gravidezes indesejadas e consequentemente o número de abortos provocados224. 

 

No ano de 1998, surge uma recomendação do Secretariado Nacional das Misericórdias 

Portuguesas para as instituições que se encontrassem sob a sua tutela. Nesta 

recomendação podia ler-se o seguinte: “As instituições de solidariedade social 

declaram por imperativo e objecção institucional, que não serão cúmplices dos serviços 

públicos na prática do aborto se, porventura, a lei despenalizadora de tal acto anti-vida 

for referendada favoravelmente.”225.  

 

Segundo a Constituição da República Portuguesa, art.º 24º, refere-se expressamente que 

“a vida humana é inviolável”226. Trata-se de uma ideia sensata se pensarmos em 

questões como a pena de morte ou o infanticídio. Quando se diz que a vida humana é 

“inviolável” pretende-se com isso dizer precisamente que a vida humana é “inviolável”. 

Não se pretende dizer que é violável até às dez semanas. A Constituição não protege 

apenas a vida das pessoas, protege a vida humana, mesmo as vidas humanas que não 

têm consciência ou não sentem dor.  

 

No Código Penal Português227 é possível verificar que o crime de aborto é punido com 

pena de dois a oito anos de prisão para o aborto não consentido e prisão até três anos 

para quem, por qualquer meio e com consentimento da mulher grávida, a fizer abortar. 

A mulher grávida que der consentimento ao aborto praticado por terceiro, ou que, por 

facto próprio ou alheio, se fizer abortar, é punida com pena de prisão até três anos.  

                                                 
223 Lei nº 3/84. D.R. I Série Nº (24-03-84), nº 2 do art.º 2: “Os programas escolares incluirão, 
de acordo com os diferentes níveis de ensino, conhecimentos científicos sobre anatomia, 
fisiologia, genética e sexualidade humana, devendo contribuir para a superação das 
discriminações em razão do sexo e da divisão tradicional, de funções entre mulher e homem.”.  
224 Lourenço, M. (1998), p. 75. Entre 1976 e 1983 verificou-se uma média de 5,4 mortes anuais 
devidas a complicações de abortos e entre 1984 e 1995 a média baixou para 4,1. Cf: Silva, L. & 
Alves, F. (2003), p. 62. 
225 Ribeiro, P. & Araújo, T. (1998), p. 469. 
226 Canotilho, G. (1984). Constituição da República Portuguesa Anotada. (2ª ed., Vol. I,). 
Coimbra: Coimbra Editora, Parte I - Direitos e deveres fundamentais Título II - Direitos, 
liberdades e garantias; Capítulo I - Direitos, liberdades e garantias pessoais; Artigo 24.º Direito 
à vida. 
227  Lei nº 59/07. D.R. I Série. 170 (07-09-04), Código Penal, Capítulo II -Dos crimes contra a 
vida intra-uterina. Artigo 140º, 141º e 142º. Diário da República, 1.ª Série — N.º 170 — 4 de 
Setembro de 2007 pp 6222-6223. 
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No artigo 141.º referente ao aborto agravado, os limites da pena aplicável são 

aumentados de um terço. 

 

Com a publicação da Lei n.º 16/2007, de 17 de Abril228, deixou de ser punível a 

interrupção da gravidez efectuada por médico, ou sob a sua direcção, em 

estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reconhecido e com o consentimento da 

mulher grávida, tendo sido alteradas a alínea c) em que não é penalizada a interrupção 

da gravidez se “houver seguros motivos para prever que o nascituro virá a sofrer, de 

forma incurável, de grave doença ou malformação congénita, e for realizada nas 

primeiras 24 semanas de gravidez, excepcionando-se as situações de fetos inviáveis, 

caso em que a interrupção poderá ser praticada a todo o tempo” e introduzida a alínea 

e) em que a interrupção da gravidez é realizada, por opção da mulher, nas primeiras 10 

semanas de gravidez.  

 

Para se dar concretização a esta Lei, foi adoptada a Portaria nº 741-A/2007 de 21 de 

Junho, onde se estabelecem as medidas a adoptar nos estabelecimentos de saúde oficiais 

ou oficialmente reconhecidos com vista à realização da interrupção da gravidez nas 

situações previstas229.  

 

                                                 
228 Lei nº 16/2007. D.R. I Série. 75 (07-04-17), Exclusão da ilicitude nos casos de interrupção 
voluntária da gravidez, pp 2417-2418. 
229 Portaria nº 741-A/2007. ‹D.R. I Série›.118 (07-06-21). 
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8.  A RELIGIÃO E A INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA 
GRAVIDEZ 

 

Para definir religião poderemos dizer que é a resposta ao sagrado230. E o que é sagrado? 

Sagrado é algo superior ou precioso231. Religião é a palavra utilizada para descrever 

aquilo que é superior e misteriosamente precioso.  

 

As definições dogmáticas não permitem que haja um debate e uma abordagem racional 

das questões polémicas tais como a interrupção da gravidez às quais as várias 

sociedades e culturas têm dado respostas totalmente diferentes ao longo dos tempos. 

 

As diversas formas, de como a religião define o ser-se pessoa, têm uma influência 

directa no significado concreto que dá ao conceito legal de pessoa enquanto titular de 

direitos e deveres e na definição do âmbito e dos limites da nossa participação na 

comunidade moral232. 

 

Na tradição Judaico-Cristã e Muçulmana é elevado o valor atribuído à vida fetal.  

O direito à vida é um direito natural dado por Deus. 

 

Na filosofia europeia e com a Reforma Protestante, salientou-se o exercício da 

responsabilidade moral individual e a escolha racional como pré-requisitos essenciais 

para que se possa reivindicar qualquer direito moral. Sendo assim, os direitos e deveres 

que temos vão aumentando de acordo com o exercício da autonomia moral pessoal. 

Logo, à vida pré-natal não é atribuído qualquer direito ou dever.  

 

Nem todas as religiões têm como base a existência de Deus ou de deuses. Algumas tais 

como, o Budismo, Taoismo, Confucionismo e Hinduísmo vêem a vida de todos os seres 

                                                 
230 Maguire, D. (2001), p. 20.  
231 Maguire, D. (2001), p. 20. 
232 Thompson, I., Melia, K. & Boyd, K. (2004), p. 131. 
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do planeta como sagrada, com direitos e fazendo parte de uma comunidade moral233. 

São religiões que se abrem à sabedoria e ao conhecimento. O aborto encontra-se entre 

os crimes mais hediondos e é classificado segundo o Hinduísmo como um dos 

mahapatakas234.  

 

Também para os Budistas, a partir do momento em se dá a concepção, uma nova alma 

está presente. A reencarnação é aceite como verdade incondicional, podendo terminar-

se apenas a vida intra uterina se a saúde da mulher estiver em perigo eminente235.  

No Budismo o nascimento é apenas um momento no processo gradual de formação, 

processo esse que termina apenas aos vinte anos de idade236. 

 

No Judaísmo, os primeiros quarenta dias pós-concepção, assemelham-se a água 

simplesmente e mesmo no último trimestre o feto tem um estatuto moral diminuto237. 

Para os Judeus o feto é pessoa a partir do momento do nascimento. Mesmo assim, só se 

poderá recorrer ao aborto com justificações válidas. 

 

O Islamismo ocupa um lugar extremamente importante nas crenças religiosas mundiais 

já que uma em cada seis pessoas professa esta religião. De acordo com as escolas 

Islâmicas, é permitido realizar uma interrupção da gravidez até aos quatro meses de 

gestação, mas sempre com uma justificação séria como nos casos de perigo de vida da 

grávida e nas situações de malformações fetais238. Após os quatro meses, apenas se 

realizarão as interrupções nos casos em que a vida da mulher esteja em perigo. Mais 

uma vez se justifica a interrupção da gravidez utilizando o princípio do mal menor ou 

do menor dano239.  

 

Relativamente à Igreja Católica, “a partir do momento em que o óvulo é fecundado, 

inaugura-se uma nova vida que não é aquela do pai ou da mãe e sim de um novo ser 

humano que se desenvolve por conta própria. Nunca se tornará humano se já não o é 

                                                 
233 Thompson, I., Melia, K. & Boyd, K. (2004), p. 131. 
234 Maguire, D, (2001), p. 50. A palavra mahapatakas serve para classificar os actos atrozes.  
235 Maguire, D, (2001), p. 65. Inclusive nos casos em que a grávida tiver infectada pelo VIH. 
236 Maguire, D, (2001), p. 70. 
237 Maguire, D, (2001), p. 103. 
238 Maguire, D, (2001), p. 119. 
239 Maguire, D, (2001), p. 119. 
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desde então”240. A vida em gestação é um dom de Deus Criador e um sinal da imagem 

divina do ser humano merecendo consequentemente a protecção absoluta e prioritária 

de todos os homens e mulheres, assim como dos poderes políticos241. 

 

Desde os primórdios da Igreja, que matar embriões intencionalmente foi reconhecido 

como uma radical falta de amor, como uma das piores acções, seja ou não o embrião 

considerado uma pessoa242. Já no século IX o Papa Estêvão V afirmava, assim como 

Gregório IX, que quem destruía o fruto da concepção era homicida243.   

 

Na voz do Papa João Paulo II, a posição da Igreja Católica está bem definida 

relativamente à interrupção da gravidez: “De entre todos os crimes que o homem pode 

cometer contra a vida, o aborto provocado apresenta características que o tornam 

particularmente perverso e abominável”244. Mais ainda: “Quando uma maioria 

parlamentar ou social decreta a legitimidade da eliminação, mesmo sob certas 

condições, da vida humana ainda não nascida, assume uma decisão  tirânica contra o 

ser humano mais débil e indefeso”245.  

 

Para a Igreja Católica “Reivindicar o direito ao aborto e reconhecê-lo legalmente, 

equivale a atribuir à liberdade humana um significado perverso e iníquo: o significado 

de um poder absoluto sobre os outros e contra os outros. Mas isto é a morte da 

verdadeira liberdade.”246 Para os Católicos não só a interrupção da gravidez deve ser 

completamente rejeitada, mas também a eutanásia247. Também a utilização de métodos 

                                                 
240 Melo, H. (2001), p. 167. 
241 Andrés, J. (2005). Bioética: La Fuente de la Vida. Salamanca: Ediciones Sígueme, 
Salamanca, p. 197.  
242 Engelhardt, T. (2003). Fundamentos da Bioética Cristã Ortodoxa. São Paulo: Edições 
Loyola, pp 363-365. Segundo nota de rodapé, uma lei canónica ocidental do séc. XII conduziu, 
no séc. XIII, a um cânon católico romano admitindo uma diferença entre o aborto como crime 
de assassinato e o aborto como o acto de matar um feto não formado, ou seja supostamente não 
insuflado. De 1234 até 1869 os cânones católicos romanos não consideraram o aborto precoce 
equivalente ao assassinato. Desde 1588 até 1591, sob a regência do Papa Sisto V, existiu por 
três anos uma rejeição do tratamento mais brando dado aos abortos precoces. 
243 Pinto, J. (1996). Questões Actuais de Ética Médica. (4ª ed.). Braga: Editorial A. O., p. 87. 
244 Ioannes Paulus PP. II Evangelium Vitae nº 58. 
245 Ioannes Paulus PP. II Evangelium Vitae, nº 70. 
246 Ioannes Paulus PP. II Evangelium Vitae, nº 20. 
247 É muito concreta a posição da Igreja Católica relativa a estes temas: “No caso de uma lei 
intrinsecamente injusta, como aquela que admite o aborto ou a eutanásia, nunca é 
lícito conformar-se com ela, nem participar numa campanha de opinião a favor de uma lei de 
tal natureza, nem dar-lhe a aprovação com o seu voto”. Vid. João Paulo II: Evangelium Vitae, 
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contraceptivos não naturais são condenados248. Em 1971, na Declaração do Episcopado 

Católico dos Países Nórdicos realizada em Göteborg249 é realizada uma abordagem à 

posição que os profissionais de saúde devem ter perante o aborto. Sendo assim, aos 

médicos católicos é-lhes solicitado que sigam os ensinamentos da Igreja não podendo 

realizar nem aconselhar o aborto250. 

 

                                                                                                                                               
nº 73; “ Não pode haver paz verdadeira sem respeito pela vida, especialmente se é inocente e 
indefesa como a da criança não nascida”. Vid. Ioannes Paulus PP. II: Discurso ao Movimento 
Defesa da Vida, Italiano, 2002; “A tolerância legal do aborto ou da eutanásia não pode, de 
modo algum, fazer apelo ao respeito pela consciência dos outros, precisamente porque a 
sociedade tem o direito e o dever de se defender contra os abusos que se possam verificar em 
nome da consciência e com o pretexto da liberdade.” Vid. Ioannes Paulus PP. II, Evangelium 
Vitae, nº 71; “É totalmente falsa e ilusória a comum defesa, que aliás justamente se faz, dos 
direitos humanos como por exemplo o direito à saúde, à casa, ao trabalho, à família e à 
cultura, se não se defende com a máxima energia o direito à vida, como primeiro e frontal 
direito, condição de todos os outros direitos da pessoa”: Ioannes Paulus PP. II, Christifideles 
Laci, nº 38;  “Quando a lei, votada segundo as chamadas regras democráticas, permite o 
aborto, o ideal democrático, que só é tal verdadeiramente quando reconhece e tutela a 
dignidade de toda a pessoa humana, é atraiçoado nas suas próprias bases: Como é possível 
falar ainda de dignidade de toda a pessoa humana, quando se permite matar a mais débil e a 
mais inocente? Em nome de qual justiça se realiza a mais injusta das discriminações entre as 
pessoas, declarando algumas dignas de ser defendidas, enquanto a outras esta dignidade é 
negada?   Deste modo e para descrédito das suas regras, a democracia caminha pela estrada 
de um substancial totalitarismo. O Estado deixa de ser a «casa comum», onde todos podem 
viver segundo princípios de substancial igualdade, e transforma-se num Estado tirano, que 
presume poder dispor da vida dos mais débeis e indefesos, como a criança ainda não nascida, 
em nome de uma utilidade pública que, na realidade, não é senão o interesse de alguns”. Vid. 
Ioannes Paulus PP. II, Evangelium Vitae, nº 20; “Matar o ser humano, no qual está presente a 
imagem de Deus, é pecado de particular gravidade. Só Deus é dono da vida!” Vid. Ioannes 
Paulus PP. II, Evangelium Vitae, nº 55; “A rejeição da vida do homem, nas suas diversas 
formas, é realmente uma rejeição de Cristo”.Vid. Ioannes Paulus PP. II, Evangelium Vitae, nº 
104. 
248 Relativamente ao facto de a religião impor limites no que concerne a contracepção, no 
inquérito efectuado em 2005, 98% das inquiridas revelaram que as convicções religiosas não 
influenciavam a escolha do método contraceptivo in Silva, D., Carvalho, J., Telhado, C. &  
 Romão, F. (2005), p. 14. 
249 A Igreja e o Aborto: Declarações de Conferencias Episcopais. (1972). São Paulo: Ed. 
Paulinas Colecção Salva Terra nº1. 
250 A Igreja e o Aborto (1972), p. 81. 
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9. DILEMAS ÉTICOS E DEONTOLÓGICOS DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE  

 

Um dilema define-se como a resposta a um argumento com duas ou mais alternativas, 

igualmente conclusivas, sobre algo, assim como um problema que envolve uma escolha 

difícil251 ou seja, uma situação na qual temos de fazer uma escolha difícil entre duas 

opções igualmente atraentes ou indesejáveis252.  

 

Como refere Agustina Bessa-Luís: “A mim impressiona-me muito mais aquilo que 

contribui para a proposta de um dilema, do que o conceito que se faz dos factos.”253 . 

 

Um dilema ético surge quando as pessoas enfrentam uma situação na qual o rumo ou as 

decisões a seguir são incertas. Deverá existir uma razão moral como suporte à decisão 

ou actuação baseando-se no que é mais correcto ou então no que é menos incorrecto254. 

 

Com a criação de novas tecnologias no âmbito da reprodução humana, novos dilemas 

éticos foram surgindo. Tecnologias avançadas tais como o congelamento de embriões, 

FIV, mães de aluguer e transferência de óvulos provocam numerosos dilemas éticos 

levantando mais uma vez a questão relativa ao estatuto do embrião e ao valor da vida 

humana nas suas primeiras etapas.  

 

É imperioso que num mundo em constante evolução, os profissionais de saúde sejam 

melhor formados, mais dinâmicos, mais open minded de modo a lidarem efectiva e 

éticamente com estas novas e complexas situações.  

 

                                                 
251 Merriam–Webster. (2008). “Merriam-Webster Online Dictionary”, em http://www.merriam-
webster.com/dictionary/dilemma (acedido: Outubro de 2008) 
252 Thompson, I., Melia, K. & Boyd, K. (2004), p. 422. 
253 Luís, A. (2008). Dicionário imperfeito: Opera omnia. Lisboa: Guimarães Editores, p. 105. 
254 Keatings, M. & Smith, O. (2000). Ethical & legal issues in Canadian nursing. (2º ed.). 
Toronto: Harcourt Brace & Company Toronto, p. 348. 



82 
 

Os conhecimentos dos profissionais devem incluir não só a vertente do conhecimento 

científico, mas também sobre a do conhecimento ético. O curso de Medicina inclui a 

Disciplina de Deontologia Médica a qual é actualmente leccionada como Bioética e 

Deontologia Profissional255. Também nos cursos de Enfermagem a Bioética e a Ética 

Profissional fazem parte do processo pedagógico. 

 

Apesar desta evolução tecnológica, surge como centro das atenções e de debate mais 

polémico o acto de interromper a gravidez mais comummente designado de “aborto”.  

 

Os dilemas éticos e deontológicos dos profissionais de saúde, relacionados com o 

aborto, são complexos e requerem uma atenção especial e profunda. Pode argumentar- 

-se que, para os profissionais de saúde, existe uma contradição imediata e aparente entre 

a responsabilidade de proteger, cuidar e salvar a vida de um embrião/feto e a 

responsabilidade de cuidar de uma mulher para quem uma gravidez não desejada é uma 

tragédia256. Para Daniel Serrão “O abortamento como anulação de uma gravidez normal 

por decisão de uma mulher normal e em relação a um feto normal, não é, obviamente, 

uma situação que pertença ao universo da actividade profissional dos médicos. A estes 

cabe-lhes diagnosticar e tratar as pessoas doentes, curá-las quando possível, aliviá-las 

e acolhê-las sempre.”257. 

 

É no âmbito da deontologia que se determinam as normas que constituem um código 

deontológico258. Palavra derivada do grego deon, déontos que significa regras, 

obrigação, dever fazer e de logos que significa razão, palavra, estudo. Podemos definir 

                                                 
255 Nunes, R. (2002). Bioética e Deontologia Profissional - Relatório sobre o programa, o 
conteúdo e os métodos do Ensino Teórico e Prático da Disciplina de Bioética e Deontologia 
Profissional, Colectânea Bioética Hoje – IV. Coimbra: Gráfica de Coimbra, p.16. Actualmente 
as licenciaturas em Enfermagem e em Medicina integram nos seus Curriculum Académicos, 
Unidades Curriculares tais como a Bioética, Ética Profissional e Deontologia Profissional.  
A leccionação de tais matérias nas Licenciaturas, a criação de Pós-graduações, Mestrados e 
Doutoramentos nesta área, demonstra a real importância de formar profissionais de saúde com 
capacidades, conhecimentos e competência para decidir e actuar em consciência ética, moral e 
deontológica. Intelectuais e Académicos de Excelência têm contribuído para o desenvolvimento 
desta área.  
256 Thompson, I., Melia, K. & Boyd, K. (2004), p. 130. 
257 Serrão, D. (2006). Abortamento: Fronteiras de uma Realidade: Perspectiva Ética. In R, 
Nunes & G. Rego (Eds.), Desafios à Sexualidade Humana. pp. 73-82. Coimbra: Gráfica de 
Coimbra; p. 73. 
258 Veiga, J. (2006). Ética em enfermagem. Análise, Problematização e (Re)construção. (1ª ed.). 
Lisboa: Climepsi Editores, p. 41.  
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então a deontologia como a ciência do dever ou a ciência que estuda a moralidade da 

acção profissional tendo o código deontológico a função de orientar a excelência da 

profissão259. 

 

São numerosos os princípios éticos e morais que regem as profissões.  

 

Segundo Argandoña260 existem alguns princípios básicos: “1- uma boa intenção não 

justifica uma acção éticamente má ou seja os fins não justificam os meios; 2- uma boa 

acção não justifica uma má intenção sendo que os meios não justificam o fim; 3- nunca 

se deve fazer o mal directamente; 4- devemos evitar o mal; 5- pode-se tolerar o mal 

menor, quando é inevitável, ou quando as alternativas existentes são piores. Não se 

trata de fazer o mal, apenas tolerá-lo; 6- também se pode cooperar no mal, em certas 

condições muito restritas e quando não existem outras opções disponíveis melhores; 7- 

em caso de conflitos convém sempre procurar o bem maior.”.  

 

As exigências da prática profissional nunca poderão separar-se da ética e dos códigos 

deontológicos da profissão, pois poder-se-á dizer que esta relação não é só um bem 

pessoal, mas também uma arte do bem comum para todos261. Estas exigências assentam 

sobre qualidades atitudinais e valorativas que resultam da responsabilidade, 

honestidade, autenticidade e do sentido de justiça262. São estas e outras características da 

ética que permitem certos comportamentos e padrões de conduta que fundamentam as 

escolhas profissionais263. 

9.1. Código Deontológico dos Médicos 
 

Um Juramento Profissional é um propósito de vida livremente acolhido264.  

A deontologia profissional mergulha as suas raízes na tradição hipocrática265 do 

                                                 
259 Vilar, J. (2000). Deontologia Y Práctica Profesional Límites Y Posibilidades de los Códigos 
Deontológicos. Ars Brevis, Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna, p. 279. 
260 Argandoña, A. (1994). La ética en la empresa. Madrid: Instituto de Estudios Económicos, pp 
20-21. 
261 Kitson, A. & Camppbell R. (1996). The Ethical Organization. London: MacMillan Press 
Lda., p. 13. 
262 Ferreira, M. & Dias, M. (2005). Ética e Profissão: Relacionamento Interpessoal em 
Enfermagem. Loures: Lusociência, p. 53. 
263 Ferreira, M. & Dias, M. (2005), p. 53. 
264 Biscaia, J. (1999). Juramento de Hipócrates. Acção Médica, 2, Ano LXIII 5-9, p. 5. 
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exercício da medicina266. A importância do Juramento de Hipócrates, como referência 

básica da ética médica, é expressa ainda nos dias de hoje, atendendo ao facto de que é 

considerado um documento funcional e de autoridade considerável267. De acordo com o 

Juramento, o médico deverá ser alguém virtuoso, digno da confiança do doente, 

disposto a usar os seus conhecimentos em primeiro lugar para o bem do doente e não 

para o seu próprio lucro, poder ou prestígio268. 

 

Em Portugal e de acordo com o Código Deontológico dos Médicos269, no seu Capítulo II 

- Problemas respeitantes à vida e à morte, artigo 47º, o médico deve guardar respeito 

pela vida humana desde momento do seu início, constituindo falta deontológica grave 

quer a prática do aborto quer a prática da eutanásia.  

 

Não é considerado aborto, uma terapêutica imposta pela situação clínica da doente 

como único meio capaz de salvaguardar a sua vida e que possa ter como consequência a 

interrupção da gravidez. 

                                                                                                                                               
265 Hipócrates, considerado o Pai da Medicina, nasceu na ilha de Cós, 460 anos AC. 
Juramento de Hipócrates – “Juro por Apolo Médico, por Esculápio, por Higéia, por Panacéia e 
por todos os deuses e deusas, tomando-os como testemunhas, obedecer, de acordo com meus 
conhecimentos e meu critério, este juramento: Considerar meu mestre nesta arte igual aos 
meus pais, fazê-lo participar dos meios de subsistência que dispuser, e, quando necessitado 
com ele dividir os meus recursos; considerar seus descendentes iguais aos meus irmãos; 
ensinar-lhes esta arte se desejarem aprender, sem honorários nem contratos; transmitir 
preceitos, instruções orais e todos outros ensinamentos aos meus filhos, aos filhos do meu 
mestre e aos discípulos que se comprometerem e jurarem obedecer a Lei dos Médicos, porém a 
mais ninguém. Aplicar os tratamentos para ajudar os doentes conforme minha habilidade e 
minha capacidade, e jamais usá-los para causar dano ou malefício. Não dar veneno a ninguém, 
embora solicitado a assim fazer, nem aconselhar tal procedimento. Da mesma maneira não 
aplicar pessário em mulher para provocar aborto. Em pureza e santidade guardar minha vida e 
minha arte. Não usar da faca nos doentes com cálculos, mas ceder o lugar aos nisso habilitado. 
Nas casas em que ingressar apenas socorrer o doente, resguardando-me de fazer qualquer mal 
intencional, especialmente ato sexual com mulher ou homem, escravo ou livro. Não relatar o 
que no exercício do meu mister ou fora dele no convívio social eu veja ou ouça e que não deva 
ser divulgado, mas considerar tais coisas como segredos sagrados. Então, se eu mantiver este 
juramento e não o quebrar, possa desfrutar honrarias na minha vida e na minha arte, entre 
todos os homens e por todo o tempo; porém, se transigir e cair em perjúrio, aconteça-me o 
contrário.”. 
266 Nunes, R. (2002), p. 37. 
267 Kapparis, K. (2002), p. 66. 
268 Ferrer, J., Alvarez, J. (2003). Para fundamentar la bioética. Teorías y paradigmas teóricos en 
la bioética contempránea.Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, Universidad Pontificia 
Comillas, p. 193. 
269 Ordem dos Médicos (2006), Código Deontológico dos Médicos disponível em 
https://www.ordemdosmedicos.pt. O actual Código Deontológico dos Médicos foi revisto e 
alterado em 2008 para dar resposta a esta nova legislação.  
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9.2. Código Deontológico do Enfermeiro 

 
A ética profissional dos enfermeiros mudou de paradigma ao longo das últimas 

décadas270. A enfermagem sendo uma profissão essencialmente feminina, enaltece certas 

virtudes humanas, que lhe são inerentes, tais como a caridade, compaixão e respeito 

pelo outro271 encontrando-se integrada nas profissões ditas de ajuda272 atingindo na 

relação com os outros e em particular com o utilizador dos cuidados de saúde, os seus 

propósitos. 

 

O ideal ético da enfermagem é cuidar o Ser Humano, tendo como finalidade proteger, 

preservar e respeitar a sua integridade e dignidade273. O cuidar a pessoa, pressupõe uma 

atitude de profundo respeito, assumida em cada intervenção como o princípio de fazer o 

Bem274. 

 

O denominado Juramento de Florence Nightingale275, elaborado em 1893, representa por 

um lado, a excelência de comportamento e por outro um ideal cuja personificação só 

poderia ser encontrada na própria Nightingale.   

 

Actualmente, os cuidados de enfermagem centram-se no utente (saudável ou enfermo) 

tendo sempre em atenção, o respeito, a autonomia, a dignidade e a excelência da 

prática276. Dos profissionais da enfermagem, a sociedade espera intervenções no 

domínio da satisfação das suas necessidades humanas básicas assim como nos cuidados 

                                                 
270 Nunes, R. (2002), p. 40. 
271 Nunes, R. (2002), p. 40. 
272 Ferreira, M. & Dias, M. (2005), p. 107. 
273 Ferreira, M. & Dias, M. (2005), p. 107. 
274 Ferreira, M. & Dias, M. (2005), p. 107. 
275 O Juramento de Florence Nightingale foi elaborado por Lystra E. Gretter em conjunto com 
uma comissão da Ferrend Training Scholl of Harper Hospital, em Detroit nos Estados Unidos da 
América apresentando-se originalmente redigido: “ I solemnly pledge myself before God and in 
the presence of this assembly, to pass my life in purity and to practise my profession faithfully. I 
will abstain from whatever is deleterious and mischievous and will not take, or knowingly 
administer any harmful drug. I will do all in my power to elevate the standards of my 
profession, and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping and all 
family affairs coming to my knowledge in the practice of calling. With loyalty I will endeavour 
to aid the physician in his work and to devote myself to the welfare of those committed to my 
care.”. 
Disponível na URDL em: http://www.nursingworld.org/FunctionalMenuCategories/AboutANA 
/WhereWeComeFrom_1/FlorenceNightingalePledge.aspx (acedido em Agosto de 2008). 
276 Queirós, A. (2001). Ética e Enfermagem. Coimbra: Quarteto Editora. 
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de reparação, baseados em conhecimentos científicos e técnicos, os mais sólidos e 

actuais possíveis277. 

 

Assim aos enfermeiros, é pedido que conheçam, não só as normas morais e 

deontológicas aplicáveis, mas sobretudo o seu fundamento ético, que lhes permitirá em 

cada situação concreta, ultrapassar conflitos morais e resolver problemas éticos novos278. 

 

A deontologia surge então como um conjunto de regras em que são apresentadas 

indicações práticas e precisas de um modo imperativo, iniciando-se por “o profissional 

deve ”279. Quando nos referimos à deontologia versamos sobre o que é apropriado, o que 

é conveniente assim como o dever.  

 

Define-se então a deontologia como a formulação de um “dever ser profissional”280 ou 

seja como o conjunto de normas referentes a uma determinada profissão, com alicerces 

bem fundamentados nos princípios da moral e do direito, que procuram definir as boas 

práticas, mas tendo sempre em atenção as características inerentes a cada profissão.  

Do mesmo modo que a moral e o direito se adaptam à evolução dos tempos também a 

deontologia deve evoluir e adaptar-se. 

 

O Código Deontológico constitui um documento do domínio ético cuja finalidade é a de 

garantir a qualidade dos cuidados de enfermagem ao cidadão281 encontrando-se o 

Código Deontológico do Enfermeiro publicado em anexo ao Decreto-Lei nº 104/98 de 

21 de Abril referente ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros282.  

 

As responsabilidades dos Enfermeiros são fundamentalmente quatro: promoção da 

saúde, prevenção da doença, restabelecimento da saúde e alívio do sofrimento283.  

 

                                                 
277 Nunes, L., Amaral, M. & Gonçalves, R. (2005). Código Deontológico do Enfermeiro: dos 
Comentários à Análise de casos. Lisboa: Ordem dos Enfermeiros, p. 37. 
278 Vieira, M. (2004). Da Deontologia Profissional à Ética de Enfermagem. Informar, 33 Ano X 
68-71, p. 68. 
279 Nunes, L., Amaral, M. & Gonçalves, R. (2005), p. 15. 
280 Nunes, L., Amaral, M. & Gonçalves, R. (2005), p. 16. 
281 Nunes, L., Amaral, M. & Gonçalves, R. (2005), p. 20. 
282 Nunes, L., Amaral, M. & Gonçalves, R. (2005), p. 15. 
283 ICN-The International Council of Nurses. (2006). Code of Ethics for Nurses. Geneva. 
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De acordo com o Código Deontológico do Enfermeiro, as intervenções em Enfermagem 

“são realizadas com a preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa 

humana e do enfermeiro”284, sendo a liberdade de consciência um direito fundamental, 

de acordo com a Constituição da República Portuguesa285, e ancorada no respeito pela 

dignidade da pessoa. 

 

Um dos deveres deontológicos a que os enfermeiros estão obrigados é o de exercer a 

profissão com os adequados conhecimentos científicos e técnicos, com o respeito pela 

vida, pela dignidade humana e pela saúde e bem-estar da população286, devendo o 

enfermeiro, no respeito do direito da pessoa à vida durante todo o ciclo vital, assumir o 

dever de atribuir à vida de qualquer pessoa igual valor, pelo que protege e defende a 

vida humana em todas as circunstâncias287. 

 

Neste âmbito, e pelo facto da problemática relativa à interrupção voluntária da gravidez 

tocar valores como o da inviolabilidade e respeito pela vida assim como o carácter único 

e insubstituível de cada ser humano, torna-se difícil chegar a um consenso. 

 

Ao lidar com duas entidades humanas distintas, a da mulher grávida e o do embrião, é 

difícil determinar com clareza quem está a ser beneficiado com uma determinada acção. 

Não podemos ser tentados a conferir apenas à mulher grávida o direito à 

autodeterminação sem nos interrogarmos sobre quando é que os seus interesses 

prevalecem sobre os do embrião. 

 

O direito da mulher poder dispor livremente do seu corpo versus o direito do embrião de 

ser reconhecido como um novo ser humano, merecedor do maior respeito e interesse do 

ponto de vista ético, origina nos profissionais de saúde uma reflexão consciente e 

profunda sobre este assunto mesmo não fazendo parte da suas competências proceder 

autonomamente a uma interrupção voluntária da gravidez, mas desempenhar apenas 

funções interdependentes associadas ao métodos adoptados pelo médico ou então a 

administração de terapêutica prescrita. 

 
                                                 
284 Código Deontológico do Enfermeiro (art.º nº 78º). 
285 Constituição da Republica Portuguesa (art.º nº 1º e nº 41). 
286 Código Deontológico do Enfermeiro (art.º nº 76º). 
287 Código Deontológico do Enfermeiro (art.º nº 82º). 
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Aos profissionais de saúde, independentemente dos seus valores, a decisão da mulher 

em terminar a gravidez deve ser respeitada, nos termos da lei vigente sendo no entanto 

reconhecido ao profissional o direito à objecção de consciência de acordo com o art.º 

92º do Código Deontológico do Enfermeiro.  

 

Surge como compromisso dos enfermeiros a prestação de cuidados que promovam o 

bem-estar das pessoas no respeito pelos seus direitos, pela sua dignidade, num agir 

referenciado pelos valores profissionais e fundamentado nos princípios éticos e nos 

deveres enunciados no Código Deontológico, no sentido da excelência e da segurança 

dos cuidados288. 

9.3. A Objecção de Consciência 

 
Actualmente, todas a profissões da área da saúde com capacidade de auto-regulação têm 

consignado nos seus Códigos Deontológicos o direito do profissional à objecção de 

consciência289. A objecção de consciência não é mais do que a possibilidade de se 

manter a consciência moral individual no seio de uma instituição ou sociedade290. 

 

Relativamente aos médicos, a posição dos objectores de consciência é reconhecida 

desde a declaração de 22 de Agosto de 1970 adoptada no Congresso da Associação 

Internacional dos Médicos realizada em Oslo291 em que é reconhecido ao profissional o 

direito de abster-se de aconselhar um aborto ou de realizá-lo, se a sua consciência lho 

impede.  

 

A Ordem dos Médicos em Portugal ressalva a objecção de consciência no Código 

Deontológico, artigo 30º - Objecção de Consciência, no qual o médico tem o direito de 

                                                 
288 Deodato, S. (2006). Dilemas Éticos no Exercício Profissional no Enfermeiro. Ordem dos 
Enfermeiros, 21, 25-30, p. 30. 
289 A Objecção de Consciência é a desobediência a “ uma injunção legal ou a uma ordem 
administrativa mais ou menos directa”. Cf: Rawles, J. (1993). Uma Teoria da Justiça. Lisboa: 
Editorial Presença, p. 285. 
290 Pacheco, S. (2004) Objecção de Consciência In M. Neves & S. Pacheco (Eds.),.Para uma 
Ética da Enfermagem: Desafios. (pp. 173-186). Coimbra: Gráfica de Coimbra, p. 181. 
291 The World Medical Association. (2006) “World Medical Association Declaration on 
Therapeutic Abortion”, em http://www.wma.net/e/policy/a1.htm (acedido: Outubro de 2008). 
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recusar a prática de acto da sua profissão quando tal prática entre em conflito com a sua 

consciência moral, religiosa ou humanitária, ou contradiga o disposto no Código292.  

 

A objecção de consciência é manifestada em documento registado na Ordem, assinado 

pelo médico objector, devendo a sua decisão ser imediatamente comunicada ao doente 

ou a quem no seu lugar prestar o consentimento, não podendo ser invocada quando em 

situação urgente e com perigo de vida ou grave dano para a saúde, se não houver outro 

médico disponível a quem o doente possa recorrer, nos termos do número 1 do artigo 

44º. 

 

No caso da Enfermagem, considera-se “Objector de Consciência, o enfermeiro que por 

motivos de ordem filosófica, ética, moral ou religiosa esteja convicto de que não lhe é 

legitimo obedecer a uma ordem particular, por considerar que atenta contra a vida, 

contra a dignidade da pessoa humana ou contra o Código Deontológico”293. 

 

Assim, de acordo com um regulamento específico para este efeito, o Regulamento do 

Exercício do Direito à Objecção de Consciência (REDOC)294da Ordem dos Enfermeiros, 

a liberdade de pensamento, consciência e religião subjaz ao direito à objecção de 

consciência, não podendo ser objecto de outras restrições a não ser as que, previstas na 

lei, constituam disposições necessárias à segurança, à protecção da ordem, da saúde e 

moral públicas ou à protecção dos direitos e liberdades de outros.  

 

O conceito de objector de consciência tem, todavia, evoluído para outras situações, 

sendo hoje em dia praticamente alegado para toda e qualquer situação em que o 

profissional se sinta coagido nas suas convicções filosóficas, éticas, morais ou 

religiosas, desde que não se tratem de situações de urgência/emergência ou em que não 

hajam outros profissionais em condições de os realizar. 

                                                 
292 Ordem dos Médicos. (2006). “Código Deontológico dos Médicos” em 
https://www.ordemdosmedicos.pt. (acedido: Janeiro de 2008). 
293 REDOC- art.ºº 2º. 
294 Lei nº 138/99. D.R. I Série 201 (99-08-28), (altera a Lei nº 7/92) O Regulamento do 
Exercício do Direito à Objecção de Consciência (REDOC) foi aprovado na Assembleia Geral 
Extraordinária da Ordem dos Enfermeiros de 18 de Março de 2000. No Preâmbulo afirma-se: 
“A liberdade de pensamento, consciência e religião subjaz ao direito à objecção de 
consciência. Não pode ser objecto de outras restrições senão as que, previstas na lei, 
constituam disposições necessárias à segurança, à protecção da ordem, da saúde e moral 
públicas ou à protecção dos direitos e liberdades de outros”. 
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O direito à objecção de consciência é exercido face a uma ordem hierarquicamente 

emanada ou uma prescrição em intervenção interdependente, cuja acção de 

Enfermagem a desenvolver esteja em oposição com as convicções religiosas, morais ou 

éticas do enfermeiro e perante a qual é manifestada a recusa para a sua concretização, 

fundamentada em razões de consciência individual295. 

 

Trata-se, portanto, de um exercício de direito, caso a caso, de natureza casuística e 

singular. O enfermeiro tem o direito de recusar a prática de acto da sua profissão se tal 

entrar em conflito com a sua consciência moral, religiosa ou humanitária, não podendo 

daí advir qualquer prejuízo pessoal ou profissional pelo exercício deste seu direito. Para 

tal, o enfermeiro deve anunciar, atempadamente296, por escrito ao seu superior 

hierárquico imediato e à Ordem a sua decisão de recusa da prática do respectivo acto, 

explicitando as razões por que tal prática entra em conflito com a sua consciência moral, 

religiosa ou humanitária, ou contradiz o disposto no Código Deontológico.  

 

Para além destes direitos e deveres, o enfermeiro objector de consciência tem de, 

igualmente, respeitar as convicções pessoais, filosóficas, ideológicas ou religiosas dos 

utentes e dos outros membros da equipa de saúde. Ser objector de consciência significa 

salvaguardar-se a si próprio na sua integridade moral, não se opondo a que outros 

profissionais actuem de acordo com a lei em vigor297. 

 

Por fim, e ainda de acordo com o referido regulamento, a objecção de consciência 

verifica-se ilegítima e, consequentemente, passível de procedimento disciplinar, quando 

se comprove o exercício anterior ou contemporâneo de idêntica ou semelhante acção 

                                                 
295 Estatuto da Ordem dos Enfermeiros: Direitos dos membros, art.ºº 75º, nº 2. A ideia de 
Liberdade de Consciência como base e razão de ser dos demais direitos fundamentais é antiga, 
Cf. na matéria, Dias, A. (1986). A Relevância Jurídico-penal das Decisões de Consciência. 
Coimbra: Almedina, p. 67. O direito fundamental de liberdade de consciência encontra-se 
consagrado no art.ºº 41º da Constituição Politica de 1976 e integra a esfera nuclear dos direitos 
pessoais, não podendo ser sacrificado nem sequer em caso de estado de sítio ou de emergência – 
art.ºº19 n.º 4, Vid. na matéria Canotilho, G. (1984). Constituição da República Portuguesa 
Anotada. (2ª ed., Vol. I,). Coimbra: Coimbra Editora, p. 250. 
296 Código Deontológico do Enfermeiro: art.ºº 92º nº 1 alínea b. O anúncio da decisão de recusa 
deve ser feito atempadamente para que “ sejam assegurados no mínimo indispensável os 
cuidados a prestar”. 
297 Vielva, J. (2002). Ética Professional de la enfermaría, Ética de las Profesiones. Bilbao: 
Editorial Descleé De Brouwer, p. 202. 
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àquela que pretende recusar, quando não se tenham alterado os motivos que a 

fundamentam. 

 

Em conclusão, se o enfermeiro, colocado perante uma ordem hierarquicamente emanada ou 

uma prescrição em intervenção interdependente, considera que está em acordo com a sua 

consciência moral, irá realizá-la de acordo com os padrões de qualidade dos cuidados, em 

observância com as regras da deontologia profissional. Se por outro lado, está em oposição 

com as suas convicções e consciência moral298, considera-se objector299 e declara-se objector 

(recusa por objecção de consciência)300, deve informar o contexto do local de trabalho, 

anunciando formalmente a decisão, cumprindo os trâmites de carácter hierárquico instituídos 

na organização em que desempenha funções301. No caso de estarem assegurados, no mínimo 

indispensável, os cuidados a prestar, o enfermeiro deverá informar formalmente a Ordem dos 

Enfermeiros, tendo então cumprido os deveres de objector de consciência302.  

9.4.  Estudos Realizados na Europa  

 

Na Inglaterra em 1994, a investigação desenvolvida por três enfermeiras intitulada 

“Nurse’s attitudes towards termination of pregnancy” 303 foi de extrema importância 

                                                 
298 REDOC, art.ºº 1º: O direito à objecção de consciência está consagrado no Código 
Deontológico como direito dos membros efectivos da Ordem dos Enfermeiros. 
299 REDOC, art.ºº 2º: Considera-se objector de consciência o enfermeiro que, por motivos de 
ordem religiosa, ética, moral ou filosófica, esteja convicto de que não lhe é legítimo obedecer a 
uma ordem particular, por considerar que atenta contra a vida, contra a dignidade da pessoa 
humana ou contra o código deontológico. 
300 REDOC, art.ºº 4º: O direito à objecção de consciência é exercido face a uma ordem ou 
prescrição particular, cuja acção de Enfermagem a desenvolver esteja em oposição com as 
convicções religiosas, morais ou éticas do enfermeiro e perante a qual é manifestada a recusa 
para a sua concretização fundamentada em razões de consciência. 
301 REDOC, art.ºº 5º 

1 – O enfermeiro deve anunciar por escrito, ao superior hierárquico imediato ou a quem 
faça as suas vezes, a sua decisão de recusa da prática de acto da sua profissão. 
2 - O anúncio da decisão de recusa deve ser feito atempadamente, de forma a que sejam 
assegurados, no mínimo indispensável, os cuidados a prestar e seja possível recorrer a 
outro profissional, se for caso disso. 

302 REDOC, art.ºº 6º 
1 – O enfermeiro deve comunicar também a sua decisão, por carta, ao Presidente do 
Conselho Jurisdicional Regional da Secção da Ordem onde está inscrito, no prazo de 48 
horas após a apresentação da recusa.  

REDOC, art.ºº 8º- A situação de objector de consciência cessa em consequência da vontade 
expressa do próprio. 

303 Marshall, S., Gould, D. & Roberts, J. (1994). Nurse’s attitudes towards termination of 
pregnanc. Journal of Avanced Nursing, 20, 567-576. 
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para o aprofundar desta questão. O estudo decorreu em Londres e foi realizado, através 

de um questionário (com trinta afirmações relativas à interrupção da gravidez e 

utilizando uma escala de Likert de cinco pontos), a oitenta e quatro enfermeiras. Os 

resultados foram extremamente interessantes. De acordo com o estudo, 67,8%304 das 

inquiridas que professava uma religião, tinha uma atitude mais negativa relativa à 

interrupção da gravidez e de entre essas, as que eram Católicas revelavam uma atitude 

ainda mais negativa305. 

 

Cerca de 17% não admitia a interrupção sob qualquer motivo306. De acordo com as 

investigadoras, esta atitude negativa, por parte das enfermeiras católicas devia-se ao 

facto de a Igreja Católica proclamar a Santidade da Vida Humana desde o seu início 

sendo a interrupção da gravidez um acto de morte. 

 

 A maioria das inquiridas considerava que a sua atitude mudaria de acordo com as 

semanas de gestação (acima das doze) sendo mais negativa quanto maior o tempo de 

gestação. As investigadoras associaram estes resultados ao facto de o feto ao longo da 

gestação começar a ter uma aparência humana307 o que levanta dilemas às profissionais.  

 

As circunstâncias nas quais as enfermeiras revelavam atitudes mais positivas incluíam: 

o risco para a saúde física e mental da grávida, aquando de malformações fetais e 

finalmente nos casos de violação308. Apenas uma minoria aceita a interrupção da 

gravidez em qualquer circunstância309. 

 

                                                 
304 Marshall, S., Gould, D. & Roberts, J. (1994), p. 571. 
305 Marshall, S., Gould, D. & Roberts, J. (1994), p. 571. 
306 Marshall, S., Gould, D. & Roberts, J. (1994), p. 572. 
307 Marshall, S., Gould, D. & Roberts, J. (1994), p. 574. 
308 Marshall, S., Gould, D. & Roberts, J. (1994), p. 574. 
309 Marshall, S., Gould, D. & Roberts, J. (1994), p. 574. 
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Surge no final do estudo uma questão chave para a qual as investigadoras chamam 

atenção: deverão as enfermeiras envolver-se nas interrupções de gravidez 

independentemente das suas crenças pessoais?310. Duas opções surgem.  

 

Na primeira é sugerida que as enfermeiras deveriam ter a capacidade de providenciar 

cuidados independentemente das suas convicções pessoais, apesar do stress que isto 

poderá causar. Nesta perspectiva o comprometimento moral seria o de fazer o bem a 

outro não olhando para si próprio. Na segunda, as profissionais de saúde que aceitam 

mais facilmente colaborar nas interrupções deveriam ser sempre as solicitadas para as 

realizar, mas sempre com apoio de profissionais qualificados (grupos de apoio) de modo 

a terem capacidade e skills para saberem gerir as suas convicções e a sua auto - estima 

assim como as convicções e auto - estima das mulheres que realizam as interrupções311. 

 

Também na Dinamarca foi efectuado um estudo referente a este assunto312 no ano de 

1994 com um total de 993 participantes sendo 183 enfermeiras, 184 enfermeiras 

parteiras, 199 médicos residentes, 200 médicos e 199 médicos ginecologistas/obstetras.  

 

A taxa de respostas válidas rondou os 76%. A maioria dos participantes (64%) era do 

sexo feminino, a idade média rondava os 43 anos e a maioria professava a religião 

protestante.  

 

A análise das variáveis levou os investigadores a concluir que as convicções religiosas 

têm um impacto considerável nas questões relacionadas com a reprodução medicamente 

assistida e com o aborto.  

 

                                                 
310 Marshall, S., Gould, D. & Roberts, J. (1994), p. 575. 
311 Marshall, S., Gould, D. & Roberts, J. (1994), p. 575. 
312 Fonnest, I., Søndergaard, F., Fonnest, G. & Vested-Jacobsen, A. (2000). Attitudes among 
health care professionals on the ethics of assisted reproductive Technologies and legal abortion. 
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 79, 49-53. 
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A interrupção voluntária da gravidez realizada nas primeiras 12 semanas é aceite pela 

maioria dos inquiridos, rondando os 95.1% nos médicos residentes, 90,1% nos médicos 

ginecologistas/ obstetras sendo um pouco mais baixa nas enfermeiras parteiras, cerca de 

84.9% e de 77.8% nas enfermeiras.  

 

No geral pode verificar-se uma atitude mais liberal nos médicos do que nas enfermeiras 

relativamente à interrupção voluntária da gravidez realizada nas primeiras 12 semanas. 

 

Relativamente à realização do aborto devido a malformações severas e letais, os 

inquiridos ateus e os que professam a religião protestante aceitam-no numa elevada 

percentagem. Estas percentagens diminuem em cerca de 10% em cada grupo aquando 

da realização do aborto devido a malformações severas mas não letais. No caso de se 

realizar a interrupção voluntária da gravidez por motivos sociais, a percentagem de 

concordância entre os inquiridos diminui para 84.3% nos protestantes, 54.5% nos não- 

-protestantes e 84% nos ateus. Os investigadores concluem que antes de se legislar 

sobre estes temas é indispensável promover o debate e envolvimento de um largo 

espectro de pessoas.  

 

Um estudo mais recente foi realizado na Suécia313 por investigadores da Umeå 

Universitet. Neste estudo foram seleccionados ao acaso, 258 (de um total de 3695) 

parteiras e 269 (de um total de 1081) médicos ginecologistas, que exerciam a profissão 

no ano de 1998. A taxa de respostas cifrou-se nos 84% (216 parteiras e 228 médicos 

ginecologistas). Neste país, a visão dos profissionais de saúde face a este tema já tinha 

sido objecto de estudo nos anos de 1973 e 1983.  

 

                                                 
313 Hammarstedt, M., Jacobsson, L., Wulff, M. & Lalos, A. (2005). Views of midwives and 
gynecologists on legal abortion- a population- based study. Acta Obstetricia et Gynecologica 
Scandinavica, 84, 58-64. 
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O questionário composto por questões estruturadas e semi-estruturadas foi enviado por 

correio. Continha cerca de 48 afirmações utilizando-se uma escala de LiKert de seis 

pontos para responder.  

 

Relativamente ao género, a grande percentagem pertence ao sexo feminino. Em relação 

às parteiras, apenas dois indivíduos pertenciam ao sexo masculino pelo que foram 

excluídos. Dos médicos, cerca de 102 pertenciam ao sexo masculino e 126 ao feminino.  

 

Em relação à idade, as parteiras situam-se numa média de 47 anos, as médicas nos 43 e 

os médicos nos 51 anos de idade. A maioria era casada com dois a três filhos.  

 

Uma das questões colocadas era referente ao facto de as inquiridas ou as companheiras 

dos inquiridos terem realizado elas próprias, uma interrupção da gravidez ao que a 

resposta foi positiva em cerca de 1/5 para as parteiras e ginecologistas e de 1/4 para os 

médicos.  

 

Em relação às convicções religiosas, 45% dos inquiridos referiram que as suas 

convicções religiosas não tinham qualquer influência na posição relativa à interrupção 

da gravidez. 

 

 Nos resultados obtidos, verificou-se que a grande maioria concordava com a 

legalização do aborto independentemente de razões médicas. Também concordaram, na 

maioria, que o aborto não era utilizado como método anticoncepcional. 

 

Na afirmação em que se referia que o aborto deveria ser possível mesmo que a mulher 

sentisse movimentos fetais encontraram-se respostas desde o “concordo totalmente” até 

ao “discordo totalmente”, embora a percentagem do “discordo” e do “discordo 

totalmente” seja superior às outras opções.  
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Como conclusões os investigadores valorizaram a preocupação que os profissionais têm 

relativamente a este tema, pois o número de respostas foi elevado, que apesar de os 

profissionais de saúde terem conhecimentos científicos mais elevados do que a 

população em geral, não evitou que realizassem interrupções da gravidez a nível pessoal 

e que a posição dos médicos ginecologistas seja menos restritiva do que a das parteiras. 

9.5.  Estudos Realizados no Brasil 

 

O estudo realizado por David Loureiro314 e Elisabeth Vieira315 e publicado em 2004, teve 

como objectivo investigar o conhecimento e as opiniões dos médicos sobre os aspectos 

legais e éticos do aborto316.  

 

Outros estudos referentes à posição dos profissionais de saúde relativamente ao aborto 

já tinham sido realizados no país. Estudos que se preocuparam em saber como esse 

grupo vivência o confronto entre as práticas reais referentes ao aborto e a proibição 

legal de os realizar317.  

 

Um deles baseava-se num questionário enviado aos sócios da Federação Brasileira de 

Ginecologia e Obstetrícia318.  

 

A condição “permitir o aborto sob o simples desejo expresso pela mulher casada, com 

aquiescência do marido” foi aceite por 13,8% dos médicos em 1977 e por 19% em 

1987.  

 

Noutro estudo, com estudantes de medicina e de direito, Meira & Ferraz319 obtiveram 

47,7% e 49,3%, respectivamente, a favor da descriminalização do aborto.  

 

                                                 
314 Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, Brasil. 
315 Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil. 
316 Loureiro, D. & Vieira, E. (2004). Aborto: conhecimento e opinião de médicos dos serviços 
de emergência de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, sobre aspectos éticos e legais. Cadernos de 
Saúde Pública, 3, vol. 20, 679-688. 
317 Loureiro, D. & Vieira, E. (2004), p. 681. 
318 Loureiro, D. & Vieira, E. (2004), p. 681. 
319 Loureiro, D. & Vieira, E. (2004), p. 681. 
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Uma pesquisa realizada por Giffin320, com médicos de hospitais públicos do Rio de 

Janeiro, obteve, como resultado, que a maioria considerava o aborto um problema de 

saúde pública e defendia sua “liberação”, entendida como forma de diminuir a morbi-

mortalidade, principalmente das mulheres mais pobres; 44% sugeriram a 

descriminalização do aborto em casos em que a mulher não quer ter o filho e 45% no 

caso de suspeita ou comprovação de malformação.  

 

A autora concluiu que, embora não participe da discussão pública em torno da 

descriminalização, a categoria médica é a favor dela.  

 

Já Loureiro e Vieira concluíram no seu estudo, que a maior parte dos médicos 

entrevistados era favorável ao aborto legal321. A maioria dos entrevistados ampliaria o 

acesso ao aborto legal numa circunstância: no caso de malformação incompatível com a 

vida, 84% concordaram com o aborto em situação de estupro; 86%, em caso de risco de 

vida; e 82%, em casos de malformação incompatível com a vida. A maioria, 70%, 

discordou que o aborto devesse ser totalmente descriminalizado e a maioria não aceitou 

o aborto pelo desejo da mulher (77%) por dificuldades sócio - económicas (82,5%) ou 

gravidez na adolescência (58%)322. Se o aborto fosse descriminalizado, apenas 17,5% 

concordariam em realizá-lo profissionalmente, 23% não têm opinião sobre isto e quase 

60% não o realizaria323. 

 

Noutro estudo324 realizado em 2002 foram enviados cerca de 1500 questionários aos 

médicos obstetras/ginecologistas do país (cerca de 10% dos médicos obstetras 

/ginecologistas registados) tendo-se obtido uma resposta de 38% ou seja de 572 

profissionais. A maioria dos que reponderam eram mulheres (56%), entre os 26 e 45 

anos (56%), e católicos (72%). 

 

Um terço afirmou ter alguma experiencia no que concerne à interrupção voluntária da 

gravidez, poucos revelavam ter experiências com o método de aspiração ou com os 

                                                 
320 Loureiro, D. & Vieira, E. (2004), p. 681. 
321 Loureiro, D. & Vieira, E. (2004), p. 685. 
322 Loureiro, D. & Vieira, E. (2004), p. 685. 
323 Loureiro, D. & Vieira, E. (2004), p. 685. 
324 Lisa, A., Garcia, S., Diaz, J. & Yam, E. (2005). 
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métodos químicos, 48% demonstraram ter conhecimentos correctos sobre a lei vigente e 

77% pensava que a lei deveria ser mais permissiva. 

9.6.  Estudos Realizados em África   
 

Moodley 325 e Akinsooto 326 realizaram um estudo referente ao impacto da liberalização 

do aborto na África do Sul no que diz respeito ao número de internamentos pós 

aborto327.  

 

O respectivo estudo foi realizado num período de tempo de quatro meses, no King 

Edward VIII Hospital, Durban, África do Sul. Duzentas e quatro utentes foram 

admitidas desde Agosto a Novembro de 1999.  

 

A média de idades situou-se nos 26.4 anos com um intervalo entre os 13 e os 45 anos, 

sendo 14.7% referente a adolescentes. Cerca de 10% apresentava idade superior aos 35 

anos. A maioria não era casada (88.5%) e encontrava-se desempregada (71,5%).  

 

Relativamente ao grau de instrução, os investigadores puderam verificar que 30% não 

eram detentoras de qualquer grau de instrução, e que 54% frequentaram apenas a 

escolaridade primária.  

 

Relativamente ao tipo de contracepção utilizada, 40% das mulheres descontinuaram a 

utilização do método que usavam devido a inúmeras razões, tais como: sangramento 

vaginal anormal, náuseas, vómitos e aumento de peso. As restantes inquiridas não 

utilizaram nunca qualquer método contraceptivo, quer por falta de conhecimentos quer 

por falta de motivação. 

 

Neste estudo foi possível constatar que, em cerca de 68,2% dos abortos induzidos, 

estiveram envolvidos profissionais de saúde. Em 39,6% o processo de interrupção da 

gravidez iniciou-se em hospitais ou clínicas, mas a grande maioria ocorreu nas 

                                                 
325 Pregnancy Hypertension Research Unit and Department of Obstetrics and Gynecology, 
Nelson R Mandela, School of Medicine, University of Natal, Durban, South Africa, 2000. 
326 Pregnancy Hypertension Research Unit and Department of Obstetrics and Gynecology, 
Nelson R Mandela, School of Medicine, University of Natal, Durban, South Africa, 2000. 
327 Moodley, J., Akinsooto, V. (2003).  
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habitações das grávidas. O método mais utilizado foi a aplicação de comprimidos de 

misopostrol.  

 

As razões que levaram as mulheres a terminar a gravidez foram diversas: serem muito 

jovens, pobreza, problemas relacionados com os parceiros, dificuldades relacionadas 

com o sustento de uma criança, entre outras.  

 

Os investigadores referiram ainda que 59.1% dos abortos foram realizados por médicos 

e 31.8% por enfermeiras. 

 

Como conclusão, os investigadores enaltecem o papel dos profissionais de saúde no 

alcançar do sucesso para a redução de gravidezes não desejadas, assim como assegurar a 

contracepção pós-aborto. 

9.7.  Estudos Realizados em Portugal 

 

Em Portugal, um estudo semelhante foi realizado em 1998, por José Pais Ribeiro e 

Teresa Araújo do Instituto Superior de Psicologia Aplicada de Lisboa. 

 

Nesta investigação, participaram os seguintes grupos sócio - profissionais: enfermeiras, 

médicos, psicólogos, e técnicos de serviços sociais328.  

 

Foi elaborado um questionário anónimo, confidencial e auto preenchido, com 27 itens. 

Os itens incluídos no questionário eram afirmações a que os indivíduos respondiam 

numa escala de LiKert com cinco posições. Os dados foram recolhidos numa instituição 

de Lisboa especializada em lidar com todas as situações relativas à gravidez. 

Participaram 66 indivíduos.  

 

Relativamente ao sexo pode verificar-se que a maioria dos participantes pertencia ao 

sexo feminino com um total de 48 indivíduos. Em relação à idade, verificou-se uma 

                                                 
328 Ribeiro, P. & Araújo, T. (1998). 
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predominância de sujeitos no grupo etário 40-50 anos. A maioria dos participantes era 

católica não praticante.  

 

Relativamente aos resultados obtidos, os investigadores verificaram que em alguns itens 

as respostas apresentavam um padrão de distribuição anormal com cerca de metade dos 

inquiridos a responder num extremo, concordando com a afirmação e a outra metade no 

outro, discordando da afirmação. Itens tais como os preconceitos contra a interrupção 

voluntária da gravidez e sentimentos de culpa aquando do apoio à realização da 

interrupção voluntária da gravidez.  

 

Relativamente ao item em que é afirmado que se pertencesse ao governo seria contra a 

alteração da legislação que facilitasse o aborto, a maioria “discordou” ou “discordou 

totalmente”. Verificou-se também que apesar de os profissionais concordarem com a 

legalização da interrupção voluntária da gravidez, a ideia de a realizar perturbava os 

inquiridos na sua maioria. Também a maioria dos indivíduos associava a interrupção 

voluntária da gravidez à morte.  

 

Nos motivos para a realização da interrupção voluntária da gravidez, tiveram a 

concordância da maioria dos indivíduos a falta de condições psicológicas, enquanto, nos 

motivos sócio-económicos as respostas demonstram controvérsia elevada.  

 

Relativamente à recriminação social das mulheres que realizaram a interrupção 

voluntária da gravidez verifica-se que os inquiridos do sexo feminino, manifestam mais 

discordância quando confrontados com a afirmação de que as mulheres deveriam ser 

recriminadas.  

 

Em função da profissão, os médicos manifestam mais discordância, relativamente à 

afirmação de que meditar sobre a interrupção voluntária da gravidez era uma perda de 

tempo, do que os enfermeiros.  
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No que concerne a religião, os católicos praticantes manifestam maior discordância 

relativamente ao facto de, se a mulher desejar muito realizar a interrupção voluntária da 

gravidez, eles ficariam satisfeitos se ela o conseguisse fazer. Já em relação à não 

realização de interrupção voluntária da gravidez com base no respeito pela vida, os 

católicos praticantes manifestam menos discordância do que os não praticantes.  

 

Em relação à idade, os participantes entre os 40-50 anos, evidenciaram maior 

concordância face à afirmação de que pensar na interrupção voluntária da gravidez lhes 

provocava stress. O grupo de idade superior aos 50 anos concorda com a afirmação de 

que a ideia de fazer uma interrupção voluntária da gravidez não os perturba nada.  

 

Os investigadores concluem que os valores, atitudes e crenças dos profissionais de 

saúde que potencialmente irão participar na realização da interrupção voluntária da 

gravidez são um aspecto importante a considerar nas decisões políticas neste âmbito.  
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10. AVALIAÇÃO PRÁTICA DOS DILEMAS ÉTICOS  
E DEONTOLÓGICOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
RELATIVAMENTE À DESPENALIZAÇÃO DA 
INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ   

 

Dilemas éticos são situações em que parece não haver uma resposta certa329. São “casos 

que envolvem conflitos entre duas regras, ou dois princípios, mutuamente exclusivos 

como o que pode acontecer quando um enfermeiro tenta proteger o direito do doente a 

decidir sobre os cuidados e, no entanto, sente a obrigação de prevenir o mal que pode 

advir de uma opção pouco acertada.”330. 

10.1. Método  
 

Desenvolver um trabalho de investigação tem como finalidade contribuir para a 

construção do conhecimento relacionado com determinado fenómeno do mundo em que 

vivemos. A metodologia procura explicar como a problemática foi investigada e a razão 

porque determinados métodos e técnicas foram utilizadas331 assim como expressar as 

estratégias adoptadas pelo pesquisador para desenvolver informações precisas, 

objectivas e passíveis de interpretação332. 

 

As questões metodológicas marcam este sub-capítulo, organizando-se em quatro pontos 

essenciais: os objectivos de estudo; a caracterização do estudo realizado, nomeadamente 

no que se refere às variáveis; a metodologia de selecção dos participantes e população 

assim como a descrição e justificação dos procedimentos, para concretizar a 

                                                 
329 Phipps, Sands, & Marek. (2003). Enfermagem Médico-cirúrgica: conceitos e pratica clínica. 
(5ª ed). Loures: Lusociência, p. 107. 
330 Phipps, Sands, & Marek. (2003), p. 107. 
331 Bell, J. (1997). Como realizar um projecto de investigação. Lisboa: Publicações Gradiva. 
332 Polit, F. & Hungler, B. (1995). Fundamentos de pesquisa em enfermagem. (3ª ed.). Porto 
Alegre: Artes Medicas, 1995. 
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investigação; e finalmente, o questionário utilizado, descrevendo e justificando a 

utilização do instrumento de recolha de dados.  

 

10.1.1. Objectivos do estudo 

A bioética tem suscitado nas últimas décadas debates intensos e enérgicos, quer na 

sociedade civil, quer na comunidade científica. O interesse e o papel interventivo da 

população em geral, relativamente a temas polémicos e actuais, originados pelo 

progresso científico e tecnológico, conduzem por vezes a decisões e alterações jurídicas, 

que de algum modo se repercutem nos profissionais de saúde, originando e conduzindo 

a dilemas não só éticos como deontológicos. 

 

De entre as várias questões éticas aplicadas aos profissionais de saúde, a problemática 

relativa à interrupção da gravidez, tem ocupado um lugar de destaque.  

 

Neste sentido, e como resultado da alteração à lei vigente sobre a interrupção voluntária 

da gravidez, várias questões se colocam.  

 

Sendo assim, pretendemos conhecer a opinião/posição ética e deontológica dos 

profissionais de saúde para dar resposta à questão que orienta este estudo: Quais os 

dilemas éticos e deontológicos que os profissionais de saúde enfrentam, face à 

despenalização da interrupção voluntária da gravidez? 

 

Dada e extensão da problemática em estudo, e numa tentativa de tornar mais objectiva a 

analise, traçamos os seguintes objectivos gerais: 

  - Identificar quais os valores éticos que fundamentam as opções dos 

profissionais de saúde face à temática; 

  - Identificar e analisar quais os valores que alicerçam a objecção de 

consciência; 
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  -Identificar e analisar quais os factores que influenciam a posição dos 

profissionais de saúde face a esta temática; 

  - Conhecer a posição dos profissionais de saúde relativamente ao seu código 

deontológico; 

  - Analisar e conhecer a posição dos profissionais de saúde face às diferentes 

opções existentes na legislação relativa à interrupção voluntária da gravidez. 

10.1.2. Caracterização do estudo  

Este tipo de investigação tem um desenho descritivo, do tipo transversal, uma vez que a 

amostra é constituída por um grupo da população em estudo, sendo os dados recolhidos 

num único momento333.  

 

Na medida em que este estudo segue uma vertente descritiva, pretende-se 

essencialmente apresentar os dados que se encontrem, e não necessariamente, encontrar 

relações causais entre variáveis, pois os estudos descritivos são normalmente estudos 

exploratórios que decorrem do facto de o investigador não ter necessariamente um 

conjunto de assunções bem desenvolvidas para formular334.  

 

Nos estudos em que o objectivo é o de descrever determinado fenómeno ou as 

características de um grupo, as hipóteses não são enunciadas formalmente335 razão pela 

qual não é constituída neste estudo uma hipótese de forma explícita. 

10.1.3. Instrumento de recolha de dados 

Para concretizar o estudo foi concebido um instrumento para recolher os dados: 

Atitudes éticas e deontológicas dos profissionais de saúde face à interrupção 

voluntária da gravidez (anexo I). 

 

                                                 
333 Ribeiro, J. (1999). Investigação e avaliação em psicologia e saúde. Lisboa: Climepsi 
Editores. 
334 Ribeiro, J. (1999), p. 25.   
335 Gil, A. (1995). Como elaborar projectos de pesquisa. (3ª ed). São Paulo: Atlas, p.43. 
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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-preenchido, apresenta um conjunto de 

49 afirmações que pretendem conhecer as posições éticas e deontológicas dos diferentes 

profissionais, nas várias dimensões não só sobre a legislação vigente em Portugal 

relativa à interrupção voluntária da gravidez, mas também sobre crenças religiosas, 

valores éticos profissionais, conduta deontológica, direitos do embrião, direitos e 

protecção da saúde da mulher e conceitos sobre o início da vida humana. 

 

Os itens incluídos no questionário são afirmações a que os profissionais respondiam 

numa escala tipo Likert com cinco posições: 1- discordo totalmente; 2- discordo; 3- sem 

opinião; 4- concordo; 5- concordo totalmente. 

10.1.4.  Procedimentos  

Inicialmente foi efectuado um pedido ao Presidente do Conselho de Administração do 

Hospital Pedro Hispano – Unidade Local de Saúde – Matosinhos, no sentido de 

autorizar a entrega do questionário aos profissionais seleccionados na instituição Para o 

efeito, elaborámos um protocolo de investigação de modo a explicar o âmbito em que se 

iria realizar o estudo, os seus objectivos e as suas implicações (anexo II).  

 

Após a obtenção de um parecer favorável por parte da Comissão de Ética e do Conselho 

de Administração (anexo III) foram contactados, quer o Director do Departamento de 

Obstetrícia/ Ginecologia quer as Enfermeiras Chefes dos serviços seleccionados, para 

proceder à apresentação do estudo assim como para solicitar a colaboração da equipa de 

saúde no preenchimento dos questionários. Os responsáveis dos respectivos serviços 

mostraram-se muito receptivos à realização do estudo e demonstraram disponibilidade 

para colaborarem. 

10.1.5. Metodologia de selecção dos participantes e população 

Sendo nosso objectivo questionar os profissionais de saúde, que prestassem cuidados 

ginecológicos/obstétricos, e na impossibilidade de estudar todos os profissionais de 
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saúde da área de Obstetrícia/Ginecologia existentes a nível nacional, optámos por 

recorrer aos profissionais de um hospital distrital, obtendo uma colecção de dados que é 

um primeiro retrato da sensibilidade deste departamento e possivelmente de 

departamentos idênticos. Realizamos apenas uma análise essencialmente descritiva. 

 

Sendo assim, neste estudo, a população alvo escolhida abrangeu os médicos e 

enfermeiros que exerciam funções no Departamento de Obstetrícia/Ginecologia desse 

hospital, mais propriamente nos serviços de internamento (Ginecologia, Obstetrícia e 

Grávidas de Risco), Consultas Externas de Ginecologia e de Obstetrícia, Bloco de 

Partos e Serviço de Urgência Obstétrica e Ginecológica num total de 104 profissionais. 

 

No período compreendido entre os meses de Junho e Julho de 2008, foram entregues 

pessoalmente os 104 questionários, sendo 23 dos questionários entregues a médicos e 

81 dos questionários entregues a enfermeiros. Foi solicitado o seu preenchimento, 

confirmada a livre participação no estudo, realizado o esclarecimento de dúvidas, assim 

como reforçada a confidencialidade e o anonimato. Os participantes assinaram a 

Declaração de Consentimento (anexo IV) sendo posteriormente efectuada a recolha das 

respostas em envelope fechado sem identificação.  

 

Dos 104 profissionais de saúde seleccionados, 55 enfermeiros e 8 médicos devolveram 

os questionários, num total de 63, tal como é apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Distribuição numérica e percentual dos profissionais seleccionados, incluídos e excluídos da 
amostra 

 Nº de Médicos Nº de Enfermeiros Total 
Nº questionários 

devolvidos 
8 (35%) 

 
55(68%) 63(61%) 

Nº questionários 
não devolvidos 

15(65%) 26(32%) 41(39%) 

Total 23(100%) 81(100%) 104(100%) 

 

A percentagem dos enfermeiros que respondeu é muito maior do que a dos médicos o 

que se pode explicar por diversos motivos: a maior parte dos profissionais de saúde do 

departamento são enfermeiros (num total de 81 profissionais) sendo o número de 
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médicos bastante inferior (num total de 23 profissionais) e pelo facto de o estudo ter 

sido realizado em época de férias. 

 

10.2. Caracterização dos Inquiridos 
 

Após o processo de recolha e organização dos dados, obtidos através do preenchimento 

dos questionários, para realizar o tratamento e análise estatística, utilizámos o programa 

Microsoft Office Excel 2007. 

 

O número de participantes que constituem o grupo de estudo é de 63, retirados de uma 

amostra inicial de 104 profissionais de saúde. Para caracterizar a amostra, recorremos à 

apresentação e análise das variáveis demográficas e profissionais. 

10.2.1. Género 

Só três inquéritos correspondem a homens, sendo um enfermeiro sem especialidade e 

dois médicos especialistas. O seu peso nos resultados é diminuto. Os restantes 

inquéritos pertencem a mulheres. 

10.2.2. Profissão  

Responderam 29 enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e 

obstetrícia, e 26 enfermeiros sem especialidade. Há seis médicos com a especialidade 

em Ginecologia e Obstetrícia e dois são internos da especialidade. Entre os 6 médicos 

especialistas há dois homens. 

10.2.3. Idade  

As idades médias dos médicos e dos enfermeiros especialistas são cerca de 10 anos 

superiores à idade média dos enfermeiros não especialistas. 

10.2.4. Idade / profissão  

Nos quadro e gráfico seguintes foi estabelecida uma relação entre a idade dos 

profissionais e a respectiva profissão.  
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Quadro 3: Distribuição das idades de acordo com a profissão. 

 
Idades 

Enfermeiros 
Especialistas 

Enfermeiros 
não 

Especialistas 
Médicos Total 

Média 39.9 30.4 42.3 36.2 
Mediana ou Classe 

mediana 
 

40-45 
 

25-30 
 

40 
 

35-40 
Classe Modal 40-45 25-30 - 25-30 
Desvio padrão 6.1 5.3 7.9 7.7 

 
Gráfico 1: Distribuição das idades segundo a profissão 

idades
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De notar a existência de grande número de enfermeiros não especialistas com idades 

compreendidas entre os 25 e os 30 anos. 

10.2.5. Anos de exercício profissional 

Relativamente aos anos de exercício profissional apurámos o seguinte: 

Quadro 4: Anos de exercício profissional 

Anos de exercício 
profissional 

Enfermeiros 
Especialistas 

Enfermeiros 
não 

Especialistas 
Médicos Total 

Média 17.2 
 

7.1 18.2 13.0 

Mediana ou Classe 
mediana 

 
15-20 

 
5-10 

 
15-20 

 
10-15 

Classe Modal (10-20) (0-10) ------ 5-10 
Desvio padrão 6.4 4.9 10.2 8.1 
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Gráfico 2: Anos de exercício profissional 
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O tempo de serviço médio dos médicos é também semelhante ao dos enfermeiros 

especialistas. Os enfermeiros não especialistas têm de cerca de dez anos de serviço a 

menos. 

10.2.6. Anos de exercício como especialista 

Em relação aos anos de exercício com a especialidade observamos que: 

Quadro 5: Anos de exercício com a especialidade 

Anos de exercício com 
especialidade 

Enfermeiros Especialistas Médicos 

Média 7.6 12.5 

Mediana ou Classe mediana 5-10 10 

Classe Modal 0-5 5-10 
Desvio padrão 5.5 9 

 
Optamos por não exibir a coluna dos Totais visto que, os enfermeiros não especialistas 

não devem ser considerados nesta afirmação. 
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Gráfico 3: Anos de serviço com a especialidade 
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Os médicos têm cerca de 5 anos de especialidade a mais do que os enfermeiros. 

10.2.7. Crenças religiosas  

Em relação às crenças religiosas verificamos que: 

Quadro 6: Distribuição das crenças religiosas. 

Religião Enf. Esp. 
Enf. não 
Esp. 

Médico Total 

Agnóstico 0 1 3 4 

Católico Praticante 13 11 1 25 

Católico Não Praticante 14 14 4 32 

Outra 2 0 0 2 

Total 29 26 8 63 
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Gráfico 4: Distribuição das crenças religiosas. 
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A grande maioria, 90%, declara-se católico (praticante ou não). 

10.2.8. Objecção de consciência 

Relativamente à objecção de consciência obtivemos os seguintes resultados: 

 

Quadro 7: Distribuição dos profissionais relativamente à objecção de consciência 

 
Gráfico 5: Distribuição dos profissionais relativamente à objecção de consciência. 
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Objecção de consciência Enf. Esp. Enf. não Esp. Médico Total 

Objector declarado 2 0 5 7 

Pretende declarar-se 11 5 0 16 

Não objector 16 21 3 40 

Total 29 26 8 63 
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A objecção de consciência divide todos os grupos apesar de a maioria, 63,5% se 

declarar não objector. Nos médicos a maioria inverte-se.  

10.3. Resultados do Questionário  
 
Nota prévia: Usamos uma média e um desvio padrão para dados que de facto não são 

numéricos. 

10.3.1. Afirmações relativas à legislação portuguesa:  

2. Aceito a IVG se esta constituir o único meio de remover perigo de morte ou de grave 

e irreversível lesão para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher grávida. 

 

10. Considero aceitável a IVG se esta se mostrar indicada para evitar perigo de morte ou 

de grave e duradoura lesão para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher 

grávida e for realizada nas primeiras 12 semanas da gravidez. 

 

12. Considero aceitável a IVG se a gravidez tenha resultado de crime contra a liberdade 

e autodeterminação sexual e a interrupção for realizada nas primeiras 16 semanas. 

 

18. Aceito a IVG se houver seguros motivos para prever que o nascituro virá a sofrer, de 

forma incurável, de grave doença ou malformação congénita, e for realizada nas 

primeiras 24 semanas de gravidez, excepcionando-se as situações de fetos inviáveis, 

caso em que a interrupção poderá ser praticada a todo o tempo. 

 

23. Aceito a IVG se for realizada, por opção da mulher, nas primeiras 10 semanas de 

gravidez. 

 
Quadro 8: Distribuição das respostas associadas à legislação portuguesa. 

 Afirmação 
2 

Afirmação 
10 

Afirmação 
12 

Afirmação 
18 

Afirmação 
23 

Enfermeiros 
Especialistas 

4.03±1.02 3.52±1.43 3.86±1.19 3.86±1.25 2.66±1.56 

Enfermeiros 
não 

Especialistas 
3,96±1.18 3.92±1.20 3.88±1.03 3.81±1.20 3.50±1.30 

Médicos 4.63±1.03 4.75±0.46 4.63±0.52 4.75±0.46 3.13±1.64 

Total 4.08±1.10 3.84±1.30 3.97±1.08 3.95±1.18 3.06±1.50 
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Há uma clara concordância com a IVG se houver algum motivo clínico para tal. Quando 

se trata apenas da opção da mulher os enfermeiros especialistas declaram-se 

ligeiramente contra, enquanto os outros grupos se declaram ligeiramente a favor. Não 

parece ser um efeito ligado à idade nem ligado à religião.  

10.3.2. Afirmações relativas às crenças religiosas 

7. A IVG a pedido da mulher até as 10 semanas não é aceitável de acordo com as 

minhas crenças religiosas. 

 

22. A minha convicção religiosa não me permite realizar uma IVG qualquer que seja o 

motivo legal. 

 

Quadro 9: Distribuição das respostas relacionadas com as crenças religiosas. 

 Afirmação 7 Afirmação 22 

Enfermeiros Especialistas 3.17±1.44 2.10±0.98 

Enfermeiros não 
Especialistas 

2.08±0.98 1.81±0.80 

Médicos 2.25±1.39 1.88±0.99 
Total 2.60±1.35 1.95±0.91 

 
Este grupo de afirmações tem respostas compatíveis com as ligadas à legislação.  

Concordam (com pouca ênfase) os enfermeiros especialistas que as IVG não são 

aceitáveis até às 10 semanas a pedido da mulher. Porém juntam-se ao resto da 

comunidade no que diz respeito a outros motivos legais. Os médicos juntam-se aos 

enfermeiros sem especialidade ao considerarem aceitável a IVG nas condições previstas 

pelo menos para alguns dos motivos. 

10.3.3. Afirmações relativas aos valores éticos profissionais: 

8. A IVG a pedido da mulher até as 10 semanas não é aceitável de acordo com os meus 

valores éticos.  

 

24. A IVG por opção da mulher até às 10 semanas suscita-me dilemas éticos. 

46. O direito à vida e o direito aos cuidados de saúde da mulher suscitam-me uma 

reflexão ética difícil. 
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48. Considero ter capacidade, conhecimentos éticos e deontológicos para decidir se irei 

realizar/colaborar ou não nas IVG a pedido da mulher até às 10 semanas. 

 

49. Considero este assunto muito difícil de lidar pois não tenho conhecimentos éticos e 

deontológicos suficientes que me permitam ter uma opinião sobre a IVG a pedido da 

mulher até às 10 semanas. 

 
Quadro 10: Distribuição das respostas relacionadas com os valores éticos profissionais. 

 Afirmação 
8 

Afirmação 
24 

Afirmação 
46 

Afirmação 
48 

Afirmação 
49 

Enfermeiros 
Especialistas 

3.48±1.48 3.34±1.25 3.66±1.01 3.76±1.02 2.00±1.07 

Enfermeiros 
não 

Especialistas 
2.42±1.39 2.50±1.36 3.81±1.06 3.81±0.90 2.69±1.16 

 
Médicos 

2.88±1.64 3.63±1.69 3.50±1.07 4.63±0.52 1.88±1.13 

Total 2.97±1.52 3.03±1.41 3.70±1.03 3.89±0.95 2.27±1.15 
 

As objecções éticas são um pouco mais marcadas do que as objecções religiosas.  

A maioria indica achar ter os conhecimentos suficientes para decidir mesmo no caso da 

IVG a pedido da mulher até às 10 semanas. Os médicos e os enfermeiros especialistas 

sentem bem os dilemas do binómio direito à vida vs direito aos cuidados de saúde da 

mulher, embora os enfermeiros não especialistas tenham menos discordância se se não 

referir o direito à vida, podendo talvez ser explicado pela idade. 

 

Os médicos entendem ser aceitável a IVG até às 10 semanas embora isso lhes coloque 

dilemas éticos. 

10.3.4. Afirmações relativas à conduta deontológica 

17. A legislação actual sobre a IVG suscita-me dilemas deontológicos. 

 

27. Concordo com o meu código deontológico já que devo guardar respeito pela vida 

humana desde o seu início. 

 

33. Se o meu código deontológico for alterado e me permitir realizar IVG, irei realizá-

las em todos os casos previstos pela Lei. 
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38. Se o meu código deontológico for alterado e me permitir realizar IVG, não irei 

realizá-las em qualquer dos casos previstos pela Lei. 

 

42. Se o meu código deontológico for alterado e me permitir realizar IVG, irei realizá-

las em todos os casos previstos pela Lei excepto a pedido da mulher. 

 

48. Considero ter capacidade, conhecimentos éticos e deontológicos para decidir se irei 

realizar/colaborar ou não nas IVG a pedido da mulher até às 10 semanas.   

 

49. Considero este assunto muito difícil de lidar pois não tenho conhecimentos éticos e 

deontológicos suficientes que me permitam ter uma opinião sobre a IVG a pedido da 

mulher até às 10 semanas336. 

 

Quadro 11: Distribuição das respostas relativas à conduta deontológica. 

 Afirmação 
17 

Afirmação 
27 

Afirmação 
33 

Afirmação 
38 

Afirmação 
42 

Afirmação 
48 

Afirmação 
49 

Enfermeiros 
Especialistas 

3.45±0.99 3.83±1.07 2.24±1.06 3.17±1.17 2.21±1.08 3.76±1.02 2.00±1.07 

Enfermeiros 
não 

Especialistas 
3.00±1.17 3.81±1.02 3.08±1.06 2.35±1.06 2.50±1.27 3.81±0.90 2.69±1.16 

Médicos 3.13±1.46 4.00±1.07 1.75±0.89 2.13±1.25 2.25±1.49 4.63±0.52 1.88±1.13 

Total 3.22±1.13 3.84±1.03 2.52±1.13 2.70±1.20 2.33±1.20 3.89±0.95 2.27±1.15 

 

É quase neutra a existência de dilemas deontológicos, apenas com uma ténue tendência 

para a existência desses dilemas para os Enfermeiros Especialistas e ainda mais ténue 

para os Médicos. 

 

Há uma clara concordância em todos os grupos com os códigos deontológicos. Se o 

código deontológico for alterado, e relativamente aos casos previstos na lei: 

- os enfermeiros não especialistas têm uma opinião sempre próxima da 

neutralidade relativamente a todos os casos; Os outros grupos claramente afirmam que 

não irão praticar IVG em todos os casos previstos na lei;  

                                                 
336 Optamos por repetir no texto as afirmações que estão ligadas a vários aspectos. 



116 
 

 - os enfermeiros especialistas têm uma posição neutral relativamente à realização 

em qualquer caso ao contrário dos outros grupos que prevêem a possibilidade de 

excepções; 

 - é a questão da IVG a pedido da mulher que causa hesitações nas respostas 

anteriores; com efeito é clara a discordância em todos os grupos, sendo mais atenuada 

no caso dos enfermeiros não especialistas. 

10.3.5. Afirmações relativas ao dever de informar a mulher 

6. Se não concordar com a realização da IVG terei o cuidado de indicar, à mulher, outro 

profissional de saúde para efectuar a IVG. 

 

15. A função do profissional de saúde é a de promover a decisão esclarecida no âmbito 

da interrupção voluntária da gravidez, informando e orientando para os recursos 

disponíveis na comunidade. 

 

Quadro 12: Distribuição das respostas relativas ao dever de informar a mulher. 

 Afirmação 6 Afirmação 15 

Enfermeiros Especialistas 3.83±1.00 4.21±0.98 

Enfermeiros não 
Especialistas 

3.96±1.04 4.42±0.70 

Médicos 4.63±0.52 4.50±0.53 
Total 3.98±0.99 4.33±0.82 

 

A informação à mulher é claramente assumida em todos os profissionais. 

10.3.6. Afirmações relativas ao facto de a IVG ser utilizada como 
método contraceptivo 

13. É aceitável utilizar a IVG como método contraceptivo. 

 

21. A IVG não deve ser utilizada como método contraceptivo. 

 

 

 



117 
 

Quadro 13: Distribuição das respostas relativamente ao facto de a IVG ser utilizada como método 
contraceptivo. 

 Afirmação 13 Afirmação 21 

Enfermeiros Especialistas 1.07±0.25 4.55±0.95 

Enfermeiros não 
Especialistas 

1.35±0.75 4.65±0.85 

Médicos 1.25±0.46 5.00±0.00 
Total 1.21±0.54 4.65±0.85 

 

É muito clara a oposição ao uso da IVG como método contraceptivo. 

10.3.7. Afirmações relativas ao início da vida 

35. A Vida Humana inicia-se apenas após as 10 semanas de gestação. 

 

36. A Vida Humana inicia-se imediatamente após a fecundação. 

 

39. Associo a IVG à morte de um Ser Humano em gestação. 

 

41. Considero que até às 10 semanas se pode realizar a IVG, pois ainda não existe Vida 

Humana. 

43. Qualquer que seja a idade gestacional, o importante é o valor da Vida Humana. 

 

45. O Respeito pela Vida Humana encontra-se nas fundações das minhas convicções 

éticas e deontológicas. 

 
Quadro 14: Distribuição das respostas relacionadas com o início da vida. 

 Afirmação 
35 

Afirmação 
36 

Afirmação 
39 

Afirmação 
41 

Afirmação 
43 

Afirmação 
45 

Enfermeiros 
Especialistas 1.55±1.02 

 

 
4.21±1.08 

 

 
3.97±0.94 

 
1.72±1.22 

 
3.90±1.29 

 
4.34±0.86 

Enfermeiros 
não 

Especialistas 
2.08±0.84 

 

 
3.81±0.80 

 

 
3.04±1.18 

 
2.00±1.02 

 
3.42±1.14 

 
4.15±0.67 

 
Médicos 

 
2.00±0.76 

 
4.00±0.93 

 
3.25±1.28 

 
2.00±0.93 

 
3.25±1.58 

 
4.50±0.76 

 
Total 

 
1.83±0.94 

 
4.02±0.96 

 
3.49±1.16 

 
1.87±1.10 

 
3.62±1.28 

 

 
4.29±0.77 



118 
 

Há discordância em que a Vida Humana se inicia apenas após as 10 semanas de 

gestação, sendo que para os enfermeiros especialistas essa discordância é muito forte. 

 

A concordância de que a Vida Humana se inicia logo após a fecundação confirma a 

opinião anterior.  

 

Os enfermeiros especialistas associam a IVG à morte de um Ser Humano em gestação. 

Para os médicos a associação é mais ténue. Os enfermeiros não especialistas são neutros 

relativamente a esta questão.  

 

Há discordância sobre a não existência de vida humana até às 10 semanas, sendo esta 

discordância mais forte nos enfermeiros especialistas. 

 

Todos concordam que o respeito pela Vida Humana se encontra nas fundações das suas 

convicções; porém o valor da vida humana independentemente da idade gestacional 

recebe uma resposta quase neutra dos médicos, alguma concordância dos enfermeiros 

não especialistas e concordância clara nos enfermeiros especialistas. 

10.3.8. Afirmações relativas à protecção da saúde da mulher 

11. A IVG é aceitável, atendendo a que as mulheres que não morrem após uma IVG 

realizada em más condições podem ter complicações graves, como hemorragia, 

septicemia, peritonite e choque. 

 

16. Concordo com a despenalização da IVG, pois a IVG ilegal é uma das principais 

causas de morbi-mortalidade materna em países onde existem restrições legais ao 

aborto, especialmente quando são realizados por pessoal não qualificado. 

 

19. Preocupa-me mais, enquanto profissional de saúde, a saúde da mulher do que o 

direito à vida do embrião. 

 

25. Não concordo com a realização da IVG, mesmo sabendo que as mulheres que 

realizam IVG em más condições, podem ter sequelas físicas, problemas ginecológicos e 

infertilidade, assim como maior probabilidade de complicações em gestações futuras. 
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26. A minha preocupação, enquanto profissional de saúde, é a de proteger as mulheres e 

salvaguardar os seus direitos de assistência na saúde. 

 

28. Considero a despenalização da IVG o método mais correcto para diminuir a morbi-

mortalidade das mulheres. 

 

Quadro 15: Distribuição das respostas relativas à protecção da saúde da mulher 

 
Afirmação 

11 
Afirmação 

16 
Afirmação 

19 
Afirmação 

25 
Afirmação 

26 
Afirmação 

28 

Enfermeiros 
Especialistas 

2.86±1.46 3.48±1.27 2.24±1.12 2.79±1.40 4.14±0.69 2.52±1.24 

Enfermeiros 
não 

Especialistas 
3.58±1.42 3.92±1.13 2.58±1.14 2.04±1.11 4.27±0.72 3.04±1.37 

Médicos 3.38±1.51 2.88±1.81 3.63±0.92 2.63±1.51 4.63±0.52 3.00±1.41 

Total 3.22±1.46 3.59±1.32 2.56±1.17 2.46±1.33 4.25±0.69 2.79±1.32 
 
As consequências da IVG em más condições tornam a IVG aceitável por médicos e 

enfermeiros não especialistas e ligeiramente inaceitável para os enfermeiros 

especialistas. 

 

A concordância com a realização de IVG quando há risco de ser feita em más condições 

segue exactamente o mesmo padrão. 

 

Há concordância com a despenalização em todos os grupos, sendo, no entanto essa 

concordância mais forte nos enfermeiros especialistas. 

 

Entre a saúde da mulher e o direito à vida do embrião, os médicos apresentam uma 

pequena tendência para a primeira. Os enfermeiros rejeitam essa primazia.  

 

Quando não se refere o embrião todos concordam que a preocupação é proteger as 

mulheres e salvaguardar os seus direitos de assistência na saúde. 
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Os enfermeiros especialistas consideram que a despenalização da IVG não é o método 

mais correcto para diminuir a morbi-mortalidade das mulheres. Os outros grupos são 

neutros neste ponto. 

10.3.9. Afirmações relativas aos direitos da mulher versus direitos do 
embrião 

20. A mulher tem o direito e a liberdade de escolher se quer continuar a gravidez ou 

não. 

 

31. O direito à vida do embrião é tão importante como o direito aos cuidados de saúde 

da mulher. 

 

32. O direito à vida do embrião é superior ao direito de escolha da mulher. 

 

34. O embrião não tem quaisquer direitos.  

 

37. Considero o respeito pela Vida Humana mais importante do que o direito de escolha 

e auto-determinação da mulher. 

 

Quadro 16: Distribuição das respostas relativas aos direitos da mulher versus os direitos do embrião. 

 
Afirmação 

20 
Afirmação 

31 
Afirmação 

32 
Afirmação 

34 
Afirmação 

37 
Enfermeiros 
Especialistas 

2.83±1.39 4.10±0.86 2.69±1.23 1.48±0.78 3.41±1.30 

Enfermeiros 
não 

Especialistas 
3.69±1.05 3.81±1.02 2.27±0.92 1.85±1.01 2.54±1.03 

Médicos 3.25±1.04 2.88±1.64 2.75±1.16 1.63±0.74 3.25±1.04 
 

Total 
3.24±1.27 3.83±1.10 2.52±1.11 1.65±0.88 3.03±1.22 

 
É liminarmente recusado por todos que o embrião não tem quaisquer direitos. 

 

Também é recusado, mas com pouca veemência pelos médicos, e com alguma 

veemência pelos enfermeiros especialistas que o direito à vida do embrião é superior ao 

direito de escolha da mulher. A posição dos enfermeiros não especialistas é mais forte. 
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O direito de escolha da mulher sobre a continuação da gravidez, bem como a escolha da 

mulher versus o direito do feto tem a discordância dos enfermeiros especialistas e a 

concordância dos outros grupos, se bem que os médicos são quase neutros na segunda 

questão. 

 

Os enfermeiros entendem que o direito à vida do embrião é tão importante como o 

direito aos cuidados de saúde da mulher, enquanto os médicos não concordam nem 

discordam. 

10.3.10. Afirmações relativas à colaboração na IVG 

5. Tenciono realizar/colaborar na IVG independentemente das razões que levam a 

mulher a fazer o pedido para a realizar. 

 

9. Tenho receio de realizar/colaborar IVG pois posso vir a ser criticado(a) pelos meus 

colegas de profissão. 

 

30. O número de IVG anteriores realizadas a pedido da própria mulher, irá interferir 

com a minha decisão de lhe voltar a realizar novamente uma IVG.  

 

47. O número de IVG realizadas a pedido da mulher, são uma condicionante para voltar 

a realizar novas IVG a pedido desta. 

 
Quadro 17: Distribuição das respostas relativas à colaboração na IVG. 

 Afirmação 5 Afirmação 9 Afirmação 30 Afirmação 47 
Enfermeiros 
Especialistas 

2.00±1.20 1.66±0.94 2.59±1.40 2.93±1.44 

Enfermeiros 
não 

Especialistas 
2.92±1.35 1.73±0.83 2.96±1.18 2.92±1.29 

Médicos 1.88±1.13 1.63±0.92 2.50±1.70 3.38±1.60 
Total 2.37±1.32 1.68±0.88 2.73±1.27 2.98±1.39 

 

Não há receio da crítica dos colegas em relação a praticar IVGs (afirmação 9). Só os 

enfermeiros não especialistas são quase neutros, relativamente às razões que levam a 

uma IVG. Os outros grupos tencionam colaborar ou não conforme as situações. 
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Os médicos discordam, com pouca veemência que o número de IVG anteriores, são 

uma condicionante para voltar a realizar novas IVG a pedido da mulher. Os enfermeiros 

têm uma ligeira discordância. 

 

Excepto os enfermeiros não especialistas, que são neutros, os outros grupos discordam 

que o número de IVG anteriores irá influenciar a sua decisão. 

10.3.11. Afirmações relativas à legalização da IVG 

1. A IVG deve manter-se legal e acessível sob qualquer circunstância. 

 

4. A IVG nunca deve ser realizada por opção da mulher. 

 

14. A IVG é inaceitável em qualquer situação. 

 

40. Concordo com a IVG, a pedido da mulher se o motivo se deve a problemas 

económicos. 

 
Quadro 18: Distribuição das respostas relativas à legalização da IVG. 

 Afirmação 1 Afirmação 4 Afirmação 14 Afirmação 40 
Enfermeiros 
Especialistas 

2.31±1.23 2.45±1.33 1.90±0.98 1.90±0.98 

Enfermeiros 
não 

Especialistas 
3.12±1.42 1.88±1.03 

 
2.04±1.11 

 
2.50±0.99 

Médicos 3.25±1.49 1.63±0.74 1.63±1.06 2.50±1.20 
Total 2.76±1.39 2.11±1.18 1.92±1.04 2.22±1.04 

  
Os enfermeiros especialistas discordam que a IVG deve manter-se legal e acessível sob 

qualquer circunstância. Os outros grupos são quase neutros nesta questão. 

 

Nenhum grupo entende que a IVG nunca deve ser feita por opção da mulher. Os mais 

abertos neste ponto são os médicos seguidos dos enfermeiros não especialistas. 

 

Todos estão em desacordo que a IVG seja inaceitável em todas as situações, sendo os 

mais veementes no desacordo, os médicos.  
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Se o motivo da IGV a pedido da mulher for económico todos estão em desacordo, sendo 

agora os mais veementes os enfermeiros especialistas. 

10.3.12. Afirmações relativas ao planeamento familiar 

29. O acesso eficiente ao planeamento familiar contribui para diminuir o número de IVG. 

 

44. A educação sexual nas escolas é um factor crucial na prevenção de gravidez não 

desejada. 

 

Quadro 19: Distribuição das respostas relativas ao planeamento familiar. 

 Afirmação 29 Afirmação 44 

Enfermeiros Especialistas 4.59±0.78 4.76±0.44 

Enfermeiros não 
Especialistas 

4.65±0.49 4.81±0.40 

 
Médicos 

4.75±0.46 4.75±0.46 

Total 4.63±0.63 4.78±0.42 
 

Não há surpresas nestas questões: O acesso eficiente ao planeamento familiar bem como 

a educação sexual nas escolas são um bom meio de prevenção de gravidezes não 

desejadas e por isso evitar a IVG. 

10.3.13. Afirmações relativas ao método de IVG 

3. Considero as IVG realizadas através de métodos químicos mais aceitáveis do que as 

IVG realizadas através de métodos cirúrgicos.  

 

Quadro 20: Distribuição das respostas relativas ao método de IVG. 

 Afirmação 3 
Enfermeiros Especialistas 3.28±1.16 

Enfermeiros não Especialistas 3.27±1.00 

Médicos 3.88±1.55 
Total 3.35±1.15 

 

Há uma ligeira preferência pelos métodos químicos um pouco mais marcada no caso 

dos médicos. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dignidade humana consiste ou resulta da autonomia, da racionalidade ou de 

espiritualidade da pessoa; da imortalidade da alma; do facto de o ser humano ser 

imagem de Deus, ter sido elevado à ordem sobrenatural e remido pelo filho de Deus 

feito homem337. 

 

É mais fácil concordar na afirmação da dignidade de toda a pessoa humana do que 

fundamentá-la. Podíamos dizer, de um modo intuitivo, que “sentimos” diante de 

qualquer ser humano, estar perante algo sagrado, profundo, com algo divino338. 

  

A dignidade da pessoa humana, como fundamentação da “lei moral”, é hoje consagrada 

nos textos constitucionais e reflectida nos princípios do Direito, sendo condição sine 

qua non para a elaboração e construção dos Direitos Humanos339. 

 

O respeito pelo Direito à Vida340 e pelo Direito à Saúde341 consagrados na Constituição 

da República Portuguesa são alicerces fundamentais para o desempenho de profissões 

ligadas à Saúde. Compete aos profissionais de saúde, de acordo com a sua Leges Artis a 

observância destes direitos, nos que procuram e usufruem dos cuidados de saúde.  

 

Com a Lei n.º 16/2007 de 17 de Abril, excluiu-se a ilicitude da interrupção da gravidez 

no caso de a mulher optar pela interrupção da mesma a seu pedido até às 10 semanas de 

gestação. 

 

                                                 
337 Roque Cabral, S.J. (2000), Temas de Ética, Braga: Faculdade de Filosofia da Universidade 
Católica Portuguesa, pp 279-280. 
338 Roque Cabral, S.J. (2000), p. 280. 
339 Figueiredo, H. (2005), A Procriação Medicamente Assistida e as Gerações Futuras, Coimbra, 
Gráfica de Coimbra, p. 162. 
340 CRP, art.ºº 24º. 
341 CRP, art.ºº 64º. 
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Aos profissionais de saúde um novo dilema ético-deontológico se coloca.  

A complexidade das dimensões éticas envolvidas resumem-se em dois valores 

fundamentais: o direito da mulher à saúde e à sua auto-determinação sexual e 

reprodutiva, e o direito à vida de um ser humano em desenvolvimento. 

A situação de conflito entre a vida da mãe e a do feto constitui um exemplo clássico da 

convergência entre a ética, o direito e as Leges Artis médicas342. 

 

Para conhecer e analisar os dilemas éticos e deontológicos dos profissionais de saúde 

face à despenalização da interrupção voluntária da gravidez em vigor desde 2007, 

desenvolvemos este estudo.  

 

Para tal estruturou-se a tese em dois momentos intimamente relacionados, sendo o 

primeiro pautado pela pesquisa bibliográfica e análise de investigações efectuadas sobre 

esta temática, procedendo no segundo momento à análise e interpretação dos resultados, 

procurando dar sentido e resposta ao que consideramos serem os nossos objectivos. 

 

Este estudo teve como objectivos: 

- Identificar quais os valores éticos que fundamentam as opções dos profissionais de 

saúde face à temática; 

- Identificar e analisar quais os valores que alicerçam a objecção de consciência; 

- Identificar e analisar quais os factores que influenciam a posição dos profissionais 

de saúde face a esta temática; 

- Conhecer a posição dos profissionais de saúde relativamente ao seu código 

deontológico; 

- Analisar e conhecer a posição dos profissionais de saúde face às diferentes opções 

existentes na legislação relativa à interrupção voluntária da gravidez. 

 

Para poder perceber qual a posição dos profissionais de saúde em relação a esta 

temática, foi realizado um estudo no Hospital Pedro Hispano – ULS Matosinhos, no 

departamento de Obstetrícia/Ginecologia.  

                                                 
342 CNECV. (1997). “Relatório - Parecer de 19/CNECV/97 sobre: Projectos de Lei relativos à 
interrupção voluntária da gravidez,” em http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/3D733FE4-
5BE0-4CCA-99E2-466211CE2D20/0/P019_IVG.pdf (acedido: Novembro de 2008). 
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Este departamento é constituído por vários serviços: Internamento de Obstetrícia, 

Internamento de Ginecologia, Bloco de Partos, Urgência de Obstetrícia/Ginecologia, 

Internamento de Grávidas de Risco e Consulta Externa de Obstetrícia/Ginecologia. 

 

O número de participantes neste estudo foi de 63 profissionais de saúde, de um total de 

104, sendo 8 médicos e 55 de enfermeiros, pertencentes ao Departamento de 

Obstetrícia/Ginecologia do Hospital Pedro Hispano da ULS Matosinhos. 

 

Foi elaborado um questionário dividido essencialmente em duas partes. Na primeira 

pretendia-se efectuar uma caracterização dos profissionais de saúde. A segunda 

continha 49 afirmações sendo as respostas definidas numa escala tipo Likert com cinco 

posições: “1- Discordo Totalmente”, “2- Discordo”, “3- Sem Opinião”, “4- Concordo”, 

“5- Concordo Totalmente”. 

 

Dos 63 profissionais, três são homens e os restantes pertencem ao sexo feminino. 

 

Responderam 55 enfermeiros, sendo 29 enfermeiros especialistas em enfermagem de 

saúde materna e obstetrícia e 26 enfermeiros sem especialidade. 

 

Há seis médicos com a especialidade em ginecologia e obstetrícia e dois internos da 

especialidade. 

 

Em relação à idade dos participantes, verificou-se a existência de grande número de 

enfermeiros não especialistas entre os 25-30 anos com uma média de 30.4 anos. Nos 

médicos a idade média é de 42.3 anos sendo superior à dos outros grupos. A média de 

idades dos enfermeiros especialistas situa-se nos 39.9 anos. 

 

Em relação aos anos de exercício profissional verificou-se que o tempo de exercício 

profissional dos médicos e enfermeiros especialistas era muito próximo. Cerca de 17.2 

anos para os enfermeiros especialistas e de 18.2 anos para os médicos. Os enfermeiros 

sem especialidade situam-se em 7.1 anos de média. 
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Relativamente aos anos de experiência como especialistas, os enfermeiros especialistas 

apresentam uma média de 7.6 anos de experiência e os médicos uma média mais 

elevada de 12.5 anos, ou seja 5 anos de experiência a mais. 

 

Já em relação às crenças religiosas verificou-se que a grande maioria era Católico, cerca 

de 90,5% dos inquiridos. Destes, 43.9% são Católicos Praticantes e 56.1% Católicos 

não Praticantes. 6.3% dos inquiridos apresenta-se como Agnóstico e 3.2% professa 

outra religião. 

 

Em relação à Objecção de Consciência, apenas 11% dos profissionais estão registados 

como objectores, 25.4% pretende declarar-se e 63.5% não tem intenções de o fazer.  

De realçar que os enfermeiros não especialistas apresentam maior percentagem de 

profissionais não objectores, cerca de 52.5% do total de não objectores,  

 

Relativamente às afirmações sobre a legislação em vigor verificamos que os 

profissionais de saúde concordam com a IVG quando existem motivos clínicos para a 

sua realização. Já em relação à IVG a pedido da mulher até às 10 semanas, os 

enfermeiros especialistas declaram-se ligeiramente contra, enquanto que os enfermeiros 

não especialistas têm uma posição mais favorável. Os médicos têm uma posição 

favorável mas com pouca veemência. 

 

Em relação às crenças religiosas, apesar de a grande maioria ser católico, este facto não 

parece ter grande influência na posição que os profissionais tomam relativamente à 

IVG. Apenas os enfermeiros especialistas parecem concordar mas com pouca 

veemência que a IVG a pedido da mulher não é aceitável de acordo com as suas crenças 

religiosas  

 

Relativamente aos valores éticos que fundamentam a profissão, os enfermeiros 

especialistas concordam que a IVG a pedido da mulher não é aceitável de acordo com 

os seus valores éticos. Já os enfermeiros não especialistas e os médicos discordam desta 

afirmação. Em relação à afirmação sobre os dilemas éticos decorrentes da IVG a 

pedido, os enfermeiros especialistas e os médicos concordam que sentem dilemas éticos 

aquando da IVG a pedido, já os enfermeiros sem especialidade discordam desta 

afirmação. Quando se refere o direito à vida versus o direito aos cuidados de saúde da 
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mulher, todos os profissionais concordam que este binómio lhes suscita uma reflexão 

ética difícil. Relativamente à capacidade, conhecimentos éticos e deontológicos os 

médicos têm uma posição mais concordante do que os outros profissionais embora as 

respostas dos enfermeiros não especialistas e dos enfermeiros especialistas também se 

situem no “concordo”. Os médicos referem por último que discordam com muita 

veemência com a afirmação relativamente à falta de conhecimentos éticos e 

deontológicos para lidar com esta temática. Também os enfermeiros especialistas 

“discordam” mas com menos veemência. 

 

Quando se refere o código deontológico dos profissionais, é neutra a posição dos 

enfermeiros não especialistas relativamente aos dilemas deontológicos suscitados pela 

nova legislação. Apenas os enfermeiros especialistas concordam com a existência de 

dilemas deontológicos resultantes da nova legislação. Na afirmação “concordo com o 

meu código deontológico já que devo guardar respeito pela vida humana desde o seu 

inicio” há uma clara concordância de todos os grupos. Quando se refere a alteração do 

código deontológico e a possibilidade de se realizar IVG, os enfermeiros especialistas e 

os médicos discordam com a realização da IVG em todos os casos. Os enfermeiros não 

especialistas têm uma posição neutra. Relativamente à afirmação sobre a não realização 

da IVG em todos os casos previstos pela lei, os enfermeiros especialistas têm uma 

posição neutra. Os outros grupos discordam ou seja permitem excepções. Os 

profissionais na sua generalidade discordam da afirmação “ se o meu código 

deontológico for alterado e me permitir realizar IVG, irei realizá-las em todos os casos 

previstos pela lei excepto a pedido da mulher”. 

 

Quando se refere o dever de informar, orientar a mulher e de promover a decisão 

esclarecida no âmbito da IVG é clara a concordância de todos os grupos. 

 

Os três grupos têm uma posição muito consistente de concordância que a IVG não deve 

ser usada como método contraceptivo nem é aceitável como tal. 

 

Em relação aos conceitos de Vida Humana, está bem patente que para os profissionais 

de saúde a vida inicia-se logo após a fecundação e não após as 10 semanas de gestação. 

O respeito pela vida humana encontra-se nas fundações das convicções éticas e 
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deontológicas de todos os profissionais. Os enfermeiros especialistas associam com 

mais intensidade a IVG com a morte de um ser humano em gestação. 

 

Quando se fazem afirmações relativas à protecção da saúde da mulher em associação 

com a IVG, as consequências da IVG em más condições tornam-na aceitável por 

médicos e enfermeiros não especialistas e ligeiramente inaceitável para os enfermeiros 

especialistas. A concordância com a realização de IVG quando há risco de ser feita em 

más condições segue exactamente o mesmo padrão. Há concordância com a 

despenalização da IVG em todos os grupos, sendo, no entanto essa concordância mais 

forte nos enfermeiros especialistas. Verificamos que entre a saúde da mulher e o direito 

à vida do embrião, os médicos apresentam uma pequena tendência para a primeira.  

Os enfermeiros rejeitam essa primazia. Quando não se refere o embrião todos 

concordam que a preocupação é proteger as mulheres e salvaguardar os seus direitos de 

assistência na saúde. Os enfermeiros especialistas consideram que a despenalização da 

IVG não é o método mais correcto para diminuir a morbi-mortalidade das mulheres.  

Os outros grupos são neutros neste ponto. 

 

Relativamente aos direitos da mulher versus os direitos do embrião é liminarmente 

recusado por todos que o embrião não tem quaisquer direitos. Também é recusado, mas 

com pouca veemência pelos médicos, e com alguma veemência pelos enfermeiros 

especialistas que o direito à vida do embrião é superior ao direito de escolha da mulher. 

A posição dos enfermeiros não especialistas é mais forte. O direito de escolha da mulher 

sobre a continuação da gravidez, bem como a escolha da mulher versus o direito do feto 

tem a discordância dos enfermeiros especialistas e a concordância dos outros grupos, se 

bem que os médicos são quase neutros na segunda questão. Os enfermeiros entendem 

que o direito à vida do embrião é tão importante como o direito aos cuidados de saúde 

da mulher, enquanto os médicos não concordam nem discordam. 

 

Quando se refere o receio de crítica por parte dos colegas todos os grupos discordam 

desta situação. Relativamente à realização/colaboração na IVG, as razões que levam a 

mulher a pedir a IVG, condicionam a posição que os enfermeiros especialistas e os 

médicos irão adoptar. O número de IVG realizadas a pedido da mulher irá ser uma 

condicionante para a realização de nova IVG a pedido, principalmente nos médicos. 
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Relativamente à legalização da IVG, os enfermeiros especialistas discordam que a IVG 

deve manter-se legal e acessível sob qualquer circunstância. Médicos e enfermeiros não 

especialistas são quase neutros nesta questão. Nenhum grupo entende que a IVG nunca 

deve ser feita por opção da mulher. Os mais abertos neste ponto são os médicos 

seguidos dos enfermeiros não especialistas. Todos estão em desacordo que a IVG seja 

inaceitável em qualquer situação, sendo os mais veementes no desacordo, os médicos. 

Se o motivo da IGV a pedido da mulher for económico todos estão em desacordo, sendo 

agora os mais veementes os enfermeiros especialistas. 

 

Quando se refere o planeamento familiar e a educação sexual nas escolas como meio de 

prevenir gravidezes não desejadas, a concordância por parte de todos os grupos é 

notória.  

 

Em relação aos procedimentos para realizar a IVG, os profissionais parecem concordar 

com a utilização de métodos químicos em detrimento dos métodos cirúrgicos. 

 

Podemos concluir então que aos profissionais de saúde envolvidos na interrupção da 

gravidez, a aquisição de uma postura responsável, ética e deontologicamente coerente é 

essencial. A atitude a adoptar nos casos referentes à IVG, deve ser ponderada tendo em 

conta os próprios valores pessoais, sendo de extrema importância a disponibilização de 

formação a todos os profissionais envolvidos. 

 

Apesar de os profissionais acharem ter conhecimentos éticos e deontológicos suficientes 

para decidirem se colaboram ou não na IVG a pedido, a importância da formação, quer 

a nível da Formação Continua hospitalar, quer a nível académico (pós-graduações, 

especializações, mestrados e doutoramentos) na área da Bioética e na área da 

Obstetrícia, poderá contribuir como um alicerce para a tomada de posição dos 

profissionais face a este dilema ético-deontológico.  

 

O correcto conhecimento do código deontológico, o conhecimento da legislação em 

vigor, a discussão deste tema com outros profissionais envolvidos tais como assistentes 

sociais e psicólogos irá permitir uma abordagem holística deste assunto, com 

esclarecimento de dúvidas e com o aprofundar de conhecimentos. 
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A posição neutra em algumas respostas indica provavelmente uma dificuldade nos 

profissionais em lidar com esta temática. A consolidação de conhecimentos e a partilha 

de experiencias parece-nos essencial. 

 

Uma proposta será a formação de grupos de apoio aos profissionais de saúde que lidam 

directamente com a IVG, de modo a que estes possam gerir as suas dúvidas, anseios e 

crenças separando os seus sentimentos dos sentimentos da mulher que pretende realizar 

uma IVG. 

 

Pensámos também ser essencial a participação activa dos profissionais de saúde na 

realização de programas sobre educação sexual e reprodutiva e na promoção e 

prevenção de situações que levem a uma gravidez não desejada. 

 

Findo este estudo, embora as duvidas e interrogações iniciais tenham sido analisadas e 

discutidas, destas emergem outras problemáticas que devido ao interesse e importância 

no âmbito da investigação em Ética e Bioética lançam desafios e sugerem novos 

percursos de investigação. 

 

Seria interessante a realização de um estudo a nível nacional sobre esta temática para 

podermos ter uma noção real do impacto que a Lei nº 16/2007 teve nos profissionais de 

saúde que se encontram directamente envolvidos. 
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Instrumento de Recolha de Dados 
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Parte I - Caracterização da amostra

1 - Idade ≤24 25-29

30-34 35-39

40-44 45-49

≥50

2 - Sexo Feminino Masculino

3 - Categoria Profissional

3.1 - Enfermeira/o Especialista em Saúde Materna e Obstetrícia

3.2 - Enfermeira/o Generalista

3.3 - Médica/o Especialista em Obstetrícia e Ginecologia

3.4 - Médica/o Interna/o da Especialidade em Obstetrícia e Ginecologia

3.5 - Outra:

4 - Tempo de exercicio Profissional

4.1 - Anos de exercício profissional 0-4 5-9

10-14 15-19

20-24 25-29

≥30

4.2 - Anos de exercício profissional como especialista 0-4 5-9

10-14 15-19

20-24 25-29

≥30

5 - Religião Agnóstico

Outra Religião. Qual?

6 - Objecção de Consciência

6.1 - É Objector de Consciência declarado/a? Sim Não

6.2 - Se respondeu Não na questão anterior, pretende
            registar-se como Objector de Consciência? Sim Não

Católica Praticante

Católica não Praticante

QUESTIONÁRIO

P.F. marque com um (x) a sua resposta 
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                   Parte II 
 

Este questionário encontra-se estruturado com um conjunto de afirmações para as 
quais pedíamos que coloque um círculo no item que melhor está de acordo com a sua 
opinião, tal como no exemplo seguinte: 
 
 
Discordo Totalmente 

1 
Discordo 

2 
Sem Opinião 

3 
Concordo 

4 
Concordo Totalmente 

5 
 

1. Considero a IVG um problema de Saúde Publica 1 2 3 4 5 

2. A despenalização da IVG suscita-me dilemas éticos  1 2 3 4 5 

 
A sigla IVG corresponde a Interrupção Voluntária da Gravidez. 

Agradeço que seja o mais sincero possível e que assinale todas as afirmações 
 
 
 
Discordo Totalmente 

1 
Discordo 

2 
Sem Opinião 

3 
Concordo 

4 
Concordo Totalmente 

5 
 
 
1. A IVG deve manter-se legal e acessível sob qualquer 
circunstância.  

1 2 3 4 5 

2. Aceito a IVG se esta constituir o único meio de remover perigo 
de morte ou de grave e irreversível lesão para o corpo ou para a 
saúde física ou psíquica da mulher grávida. 

1 2 3 4 5 

3. Considero as IVG realizadas através de métodos químicos mais 
aceitáveis do que as IVG realizadas através de métodos cirúrgicos.  

1 2 3 4 5 

4. A IVG nunca deve ser realizada por opção da mulher. 1 2 3 4 5 

5. Tenciono realizar/colaborar na IVG independentemente das 
razões que levam a mulher a fazer o pedido para a realizar. 

1 2 3 4 5 

6. Se não concordar com a realização da IVG terei o cuidado de 
indicar, à mulher, outro profissional de saúde para efectuar a IVG. 

1 2 3 4 5 

7. A IVG a pedido da mulher até as 10 semanas não é aceitável de 
acordo com as minhas crenças religiosas. 

1 2 3 4 5 

8. A IVG a pedido da mulher até as 10 semanas não é aceitável de 
acordo com os meus valores éticos.  

1 2 3 4 5 

9. Tenho receio de realizar/colaborar IVG pois posso vir a ser 
criticado(a) pelos meus colegas de profissão. 

1 2 3 4 5 
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10. Considero aceitável a IVG se esta se mostrar indicada para 
evitar perigo de morte ou de grave e duradoura lesão para o corpo 
ou para a saúde física ou psíquica da mulher grávida e for realizada 
nas primeiras 12 semanas da gravidez. 

1 2 3 4 5 

11. A IVG é aceitável, atendendo a que, as mulheres que não 
morrem após uma IVG realizada em más condições podem ter 
complicações graves, como hemorragia, septicemia, peritonite e 
choque. 

1 2 3 4 5 

12. Considero aceitável a IVG se a gravidez tenha resultado de 
crime contra a liberdade e autodeterminação sexual e a interrupção 
for realizada nas primeiras 16 semanas. 

1 2 3 4 5 

 13. É aceitável utilizar a IVG como método contraceptivo. 1 2 3 4 5 

 14. A IVG é inaceitável em qualquer situação. 1 2 3 4 5 

 15. A função do profissional de saúde é a de promover a decisão 
esclarecida no âmbito da interrupção voluntária da gravidez, 
informando e orientando para os recursos disponíveis na 
comunidade. 

1 2 3 4 5 

16. Concordo com a despenalização da IVG, pois a IVG ilegal é 
uma das principais causas de morbi-mortalidade materna em países 
onde existem restrições legais ao aborto, especialmente quando são 
realizados por pessoal não qualificado. 

1 2 3 4 5 

17. A legislação actual sobre a IVG suscita-me dilemas 
deontológicos. 

1 2 3 4 5 

18. Aceito a IVG se houver seguros motivos para prever que o 
nascituro virá a sofrer, de forma incurável, de grave doença ou 
malformação congénita, e for realizada nas primeiras 24 semanas de 
gravidez, excepcionando-se as situações de fetos inviáveis, caso em 
que a interrupção poderá ser praticada a todo o tempo. 

1 2 3 4 5 

19. Preocupa-me mais, enquanto profissional de saúde, a saúde da 
mulher do que o direito à vida do embrião. 

1 2 3 4 5 

20. A mulher tem o direito e a liberdade de escolher se quer 
continuar a gravidez ou não. 

1 2 3 4 5 

21. A IVG não deve ser utilizada como método contraceptivo. 1 2 3 4 5 

22. A minha convicção religiosa não me permite realizar uma IVG 
qualquer que seja o motivo legal. 

1 2 3 4 5 

23. Aceito a IVG se for realizada, por opção da mulher, nas 
primeiras 10 semanas de gravidez. 

1 2 3 4 5 

24. A IVG por opção da mulher até às 10 semanas suscita-me 
dilemas éticos. 

1 2 3 4 5 
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25. Não concordo com a realização da IVG, mesmo sabendo que as 
mulheres que realizam IVG em más condições, podem ter sequelas 
físicas, problemas ginecológicos e infertilidade, assim como maior 
probabilidade de complicações em gestações futuras. 

1 2 3 4 5 

26. A minha preocupação, enquanto profissional de saúde, é o de 
proteger as mulheres e salvaguardar os seus direitos de assistência 
na saúde. 

1 2 3 4 5 

27. Concordo com o meu código deontológico já que devo guardar 
respeito pela vida humana desde o seu início. 

1 2 3 4 5 

28. Considero a despenalização da IVG o método mais correcto 
para diminuir a morbi-mortalidade das mulheres. 

1 2 3 4 5 

29.O acesso eficiente ao planeamento familiar contribui para 
diminuir o número de IVG. 

1 2 3 4 5 

30.O número de IVG anteriores realizados a pedido da própria 
mulher, irá interferir com a minha decisão de lhe voltar a realizar 
novamente uma IVG.  

1 2 3 4 5 

31.O direito à vida do embrião é tão importante como o direito aos 
cuidados de saúde da mulher. 

1 2 3 4 5 

32. O direito à vida do embrião é superior ao direito de escolha da 
mulher. 

1 2 3 4 5 

33. Se o meu código deontológico for alterado e me permitir 
realizar IVG, irei realizá-las em todos os casos previstos pela Lei. 

1 2 3 4 5 

34. O embrião não tem quaisquer direitos.  1 2 3 4 5 

 35. A Vida Humana inicia-se apenas após as 10 semanas de 
gestação. 

1 2 3 4 5 

36. A Vida Humana inicia-se imediatamente após a fecundação. 1 2 3 4 5 

37. Considero o respeito pela Vida Humana mais importante do que 
o direito de escolha e auto-determinação da mulher. 

1 2 3 4 5 

38. Se o meu código deontológico for alterado e me permitir 
realizar IVG, não irei realizá-las em qualquer dos casos previstos 
pela Lei. 

1 2 3 4 5 

39. Associo a IVG à morte de um Ser Humano em gestação. 1 2 3 4 5 

40. Concordo com a IVG a pedido da mulher se o motivo se deve a 
problemas económicos. 

1 2 3 4 5 

41. Considero que até às 10 semanas se pode realizar a IVG, pois 1 2 3 4 5 
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ainda não existe Vida Humana. 

42. Se o meu código deontológico for alterado e me permitir 
realizar IVG, irei realizá-las em todos os casos previstos pela Lei 
excepto a pedido da mulher. 

1 2 3 4 5 

43. Qualquer que seja a idade gestacional, o importante é o valor da 
Vida Humana. 

1 2 3 4 5 

44. A educação sexual nas escolas é um factor crucial na prevenção 
de gravidez não desejada. 

1 2 3 4 5 

45. O Respeito pela Vida Humana encontra-se nas fundações das 
minhas convicções éticas e deontológicas. 

1 2 3 4 5 

46. O direito à vida e o direito aos cuidados de saúde da mulher, 
suscitam-me uma reflexão ética difícil. 

1 2 3 4 5 

47. O número de IVG realizadas a pedido da mulher, são uma 
condicionante para voltar a realizar novas IVG a pedido desta. 

1 2 3 4 5 

48. Considero ter capacidade, conhecimentos éticos e deontológicos 
para decidir se irei realizar/colaborar ou não nas IVG a pedido da 
mulher até às 10 semanas. 

1 2 3 4 5 

49. Considero este assunto muito difícil de lidar pois não tenho 
conhecimentos éticos e deontológicos suficientes que me permitam 
ter uma opinião sobre a IVG a pedido da mulher até às 10 semanas. 

1 2 3 4 5 

 
 
COMENTÁRIOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Obrigada pela sua colaboração neste estudo. 
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ANEXO II 

Apresentação e Pedido de Autorização da Investigação  
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Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração  
do Hospital Pedro Hispano – ULS Matosinhos  
 
   
 
 

Crisanta Maria Gomes da Silva Leopoldo Portugal, Licenciada em Enfermagem e com a 

Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria, a exercer funções de 

Assistente na Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de 

Oliveira de Azeméis, encontrando-se a realizar a última fase do Mestrado em Bioética 

da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, da responsabilidade do Exmo. 

Professor Doutor Rui Nunes, solicita autorização para realização, junto de enfermeiros e 

médicos do Departamento de Obstetrícia/Ginecologia (consultas, internamento, bloco 

de partos e urgência) desta instituição, do estudo conducente à dissertação de tese de 

mestrado intitulada: “Dilemas Éticos e Deontológicos dos Profissionais de Saúde Face à 

Despenalização da Interrupção Voluntária da Gravidez”.  

Deste estudo empírico consta a aplicação do questionário intitulado: “Atitudes éticas e 

deontológicos dos profissionais de saúde face à interrupção voluntária da gravidez”, 

junto de enfermeiros e médicos do departamento de obstetrícia/ginecologia, nos meses 

de Junho e Julho de 2008. 

Esta tese está a ser desenvolvida sob orientação da Prof. Doutora Helena Pereira de 

Melo. 

Para melhor avaliação segue em anexo o questionário em questão. 

Mais informo que os resultados decorrentes da investigação serão utilizados para fins 

estritamente académicos, sendo preservada a confidencialidade e o anonimato das 

respostas aos questionários. 

 

Sem mais assunto, apresento os meus melhores cumprimentos, 

 

 

                                                                      Vila Nova de Gaia, 31 de Março de 2008 

________________________________________ 

                                                          Crisanta Maria Gomes da Silva Leopoldo Portugal 
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Informação aos Enfermeiros e Médicos do Departamento de Obstetrícia/Ginecologia do 

Hospital Pedro Hispano – ULS Matosinhos 

 

 

 

Crisanta Maria Gomes da Silva Leopoldo Portugal, Licenciada em Enfermagem e aluna 

do Mestrado de Bioética da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 

presentemente a elaborar o trabalho de dissertação de Mestrado subordinado ao Tema: 

Dilemas Éticos e Deontológicos dos Profissionais de Saúde Face à Despenalização da 

Interrupção Voluntária da Gravidez, vem por este meio solicitar a vossa colaboração no 

preenchimento do questionário: Atitudes éticas e deontológicos dos profissionais de 

saúde face à interrupção voluntária da gravidez” que se encontra em anexo. 

 

O questionário encontra-se estruturado em duas partes distintas. A 1ª é referente aos 

dados dos inquiridos, nomeadamente os dados pessoais. Na 2ª encontram-se 49 

afirmações/situações que pretendem analisar especificamente as atitudes e 

considerações pessoais de cada inquirido e a sua opinião/posição ética e deontológica 

relativa à Interrupção Voluntária da Gravidez. 

 

È extremamente importante que responda com sinceridade a todas as 

afirmações/situações e não de forma como julga que deveria responder. 

 

A Confidencialidade de cada questionário esta obviamente assegurada assim como o 

anonimato, não sendo possível associar as respostas com os respectivos inquiridos.  

Os resultados deste estudo serão utilizados apenas para fins académicos. 

O preenchimento do questionário é voluntário e anónimo. 

 

 

Grata pela colaboração. 

Crisanta Maria Gomes da Silva Leopoldo Portugal 
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ANEXO III 

Autorização da Comissão de Ética Hospitalar 
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ANEXO IV 

Declaração de Consentimento 
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Declaração de Consentimento 
 

Considerando a “Declaração de Helsínquia VI (2000)” da Associação Médica Mundial,  
Adaptada na 18a. Assembleia Médica Mundial. 

[Helsínquia, Finlândia (1964), alterada na 29a. Assembleia, em Tóquio, Japão (1975), 35a. em Veneza, 
Itália (1983), 41a. em Hong Kong (1989), 48a. Sommerset West/África do Sul (1996) e 52a. 

Edimburgo/Escócia (out/2000).] 
 
 

 
Designação do Estudo em Português: 

 
 

Os Dilemas Éticos e Deontológicos dos Profissionais de Saúde Face à 
Despenalização da Interrupção Voluntária da Gravidez. 

 
 
 
Eu, abaixo-assinado, (nome completo do voluntário) 

_____________________________________________________________________, 

compreendi a explicação que me foi fornecida pela responsável do estudo supra citado, 

sobre a investigação que se tenciona efectuar, bem como a do estudo em si. Foi-me dada 

a oportunidade de colocar as questões que achei necessárias e de todas obtive resposta 

satisfatória. 

Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de 

Helsínquia, a informação ou explicação que me foi prestada versou os Objectivos, 

Métodos, Benefícios Previstos e Riscos Potenciais. 

Além disso, foi-me referido que tenho o direito de recusar a todo o momento a 

participação no estudo sem que com isso tenha algum efeito prejudicial na minha 

actividade profissional. Foi-me assegurado o anonimato e a confidencialidade dos dados 

deste estudo. 

Aceito colaborar no estudo supra citado, assinando o Consentimento de forma Livre e 

Esclarecida.    

 

Data: ____/___/________ 

Assinatura do voluntário: __________________________________________ 

Assinatura do Investigador: ________________________________________ 


