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Sumário Executivo 
Este documento apresenta dados de 2018 

relativos às interrupções de gravidez (IG) em 

Portugal, realizadas dentro do quadro legal. 

Durante este ano foram realizadas 14.928 IG 

(base de dados acedida em 6/08/2019) ao 

abrigo do artigo 142º do Código Penal. A 

incidência de IG foi 171,6 por 1.000 Nados 

Vivos (NV). Do total de IG, 10.650 tiveram lugar 

em serviços públicos e 4.278 em serviços 

privados. 

Globalmente, 45,4% das mulheres recorreu 

por iniciativa própria aos serviços de 

atendimento hospitalar. As idades mais 

representadas em IG por todos os motivos 

foram os grupos 25-29 anos (22,6%) e 20-24 

anos (22,4%). Estimou-se que a mulher que 

engravidou entre os 30 e os 34 anos, foi a que 

apresentou maior probabilidade (90,8%) de 

prosseguir com a gravidez. 

A IG por opção da mulher até às 10 semanas 

de gestação foi o principal motivo de IG em 

todas as idades (95,8%), sendo o segundo 

motivo mais representado a IG associada a 

grave doença ou malformação congénita do 

nasciturno (3,5%). A região de Lisboa e Vale do 

Tejo registou 58,8% de todas as IG, a região 

norte 19,9% e o Centro 11,1%, sendo estas as 

regiões com maior numero de IG. Em 20,8% 

das IG, a mulher tinha nacionalidade 

estrangeira, mais 2,5 pontos percentuais do 

que em 2017.  As mulheres de nacionalidade 

não portuguesa recorreram mais a IG na 

região de Lisboa (73,1%), no Algarve (9,5%) e no 

Norte (9,5%). 

O tempo mediano de espera para realizar uma 

IG foi de 5 dias e a idade gestacional mediana 

na IG até às 10 semanas foi de 7 semanas, 

sendo o método mais escolhido a IG 

medicamentosa (67,6%), comparativamente 

com a cirúrgica (28,1%). Contudo, instituições 

públicas e privadas diferiram quanto ao 

método: nas públicas o medicamentoso 

ocorreu em 92,7% dos casos, enquanto nas 

privadas predominou o método cirúrgico com 

93,3% das IG.  

Em 56,7% dos casos, a mulher tinha pelo 

menos um filho e em 69,8% estavam a realizar 

a primeira IG. Nas situações em que tinham 

realizado IG anterior, o tempo médio decorrido 

desde a ultima foi de 4,75 anos (mediana: 4 

anos). Entre as mulheres que fizeram mais de 

uma IG em 2 anos, o Risco Relativo de isto 

acontecer foi superior (RR=1,52) no grupo 

etário dos 20-29 anos. Apenas 1,8% 

correspondeu a motivos de IG diferente da 

opção até às 10 semanas, sendo a maioria 

destas mulheres trabalhadoras não 

qualificadas (27,0%) ou desempregadas 

(20,8%).  

Existe uma associação significativa entre a 

profissão das mulheres e a profissão dos 

companheiros: tendem a ter a mesma 

classificação profisisonal mais do que seria de 

esperar se houvesse aleatoriedade.  Em 41,5% 

das IG, as mulheres tinham frequência do 

ensino secundário e em 24,4% frequência do 

ensino superior; apenas 0,3% manifestou 

ausência de instrução.  

Foi escolhido um método de contraceção por 

92,6% das mulheres que recorreu a IG, sendo 

39,3% métodos de longa duração e 37,7% 

método hormonal oral ou injetável. Este último 

foi o método de eleição em 48,5% das 

mulheres entre os 15-19 anos, decrescendo de 

importância com o aumento da idade da 

mulher (apenas 29,1% em idades igual ou 

superior a 40 anos).  

Existe uma correlação positiva geral entre o 

numero de nados vivos (NV) e o numero de IG, 

ou seja, as IG tendem a subir nos anos em que 

as mulheres têm mais NV. Em 2018, contudo, o 

número de IG diminuiu enquanto o de NV 

aumentou e confirmou-se o decréscimo 

consistente do número de IG desde 2011. A 

média nacional de IG continua a manter-se 

abaixo da média europeia no que respeita ao 

indicador “numero de IG por 1.000 NV”. 

Os registos obrigatórios da IG são uma mais 

valia para a sua monitorização e 

acompanhamento evolutivo ao longo dos 

anos, permitindo o delineamento de 

estratégias de intervenção que envolvam 
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informação e sensibilização, principalmente 

dirigidas a mulheres com menos de 30 anos. 

Executive Summary 
This report presents data regarding legal 

abortion taking place in Portugal during 2018.   

In 2018, there were 14,928 abortions falling in 

the legal framework of article 142 of the 

“Código Penal”, corresponding to an incidence 

of 171.6 per 1,000 livebirths; 10,650 abortions 

took place in the public sector whereas 4,278 

occurred in private facilities. 

45.4% of women came to the health services 

for abortion by self-initiative. The most 

represented age-groups were the 25-29 

(22.6%) and 20-24 (22.4%) years-old. Women 

who became pregnant between 30 and 34 

years old, were found to be the ones more 

likely (90.8%) to carry on pregnancy without 

abortion. 

Abortion by women’s choice, until 10 weeks of 

gestation time, was the main reason for 

abortion at all ages (95.8%). The second most 

common reason was severe disease or 

congenital malformation of the embryo (3.5%). 

The regions where the majority of abortions 

took place were Lisbon and Tagus Valley 

(58.8%), North region (19.9%), and Center 

(11.1%). Non-Portuguese women accounted 

for 20.8% of IG, a figure 2.5 percentual points 

above that of 2017. Foreigners chose mostly 

the region of Lisbon (73.1%), the Algarve (9.5%), 

and the North (9.5%) to carry out abortion.      

The median waiting time to abortion since the 

first appointment was 5 days, and the median 

gestation time at abortion was 7 weeks.  

Medical abortion was the most used method 

(67.6%), followed by surgical abortion (28.1%). 

There was however a major difference 

between public and private institutions, 

regarding the method used: the former used 

medical abortion in 92.7% of cases, whereas 

private institutions did mostly surgical abortion 

(93.3%).   

About 56.7% of women doing abortion had 

already a child and 69.8% of women were 

doing abortion for the first time. For women 

who conducted a previous abortion, the 

average period of time elapsed since then was 

4.75 years (median: 4 years). The Relative Risk 

of having had two or more abortions within the 

past 2 years was higher (RR=1.52) in the 20-29 

years old age group. Only 1.8% of these 

abortions were done for reasons other than by 

women’s choice and most of these women 

were either unqualified workers (27.0%) or 

unemployed (20.8%).  

A significant association was found between 

the women’s profession and that of their male 

partners, in the sense that they tend to have 

the same professional classification. Among 

women who did abortion, 41.5% had attended 

high-school, 24.4% attended the university, 

and only 0.3% had no education.     

A vast majority of women (92.6%) chose a 

contraception method after abortion: 39.3% 

chose long term methods and 37.7% either a 

hormonal oral or an injectable method. The 

latter was the most chosen method among 

women aged 15-19 years old (48.5%) but this 

percentage decreased as age increased, being 

only 29.1% in ages equal or greater than 40 

years. 

There is a positive correlation between the 

annual number of livebirths and the number of 

abortions, in other words, years with more live 

births also tend to have more abortions, and 

vice versa. Nevertheless, in 2018, the number 

of abortions for all motifs decreased, whereas 

the number of livebirths increased, fitting the 

decreasing trend in number of abortions 

observed in Portugal since 2011. The average 

index “number of abortions per 1,000 

livebirths”, in Portugal, also remains below the 

European average. 

The mandatory record of abortions remains 

the most important tool for the monitoring and 

evaluation of abortion trends in Portugal. We 

rely on it to remain committed to design 

intervention strategies of information and 

awareness regarding abortions, targeting 

mostly women under 30 years old.   
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1. Introdução 

Os relatórios anuais de Interrupção de Gravidez (IG) são elaborados a partir dos registos efetuados na 

base informática para registo de interrupção da gravidez, sediada na Direção-Geral da Saúde (DGS).  

Os dados coligidos para o presente relatório de 2018 foram extraídos da base nacional em 6 de Agosto 

de 2019, seguindo metodologia análoga a anos anteriores que visa reduzir o impacto dos registos 

tardios. Analisaram-se os dados de episódios de IG encerrados à data da consulta da base de dados. 

Seguir-se-á uma publicação futura, com actualização dos dados de 2018, recorrendo a registos 

atualizados em 2020.  

Salienta-se que todas as IG efetuadas dentro do quadro legal, ao abrigo do artigo 142º do Código Penal, 

são de declaração obrigatória à DGS, conforme dispõe o artigo 8º da Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de 

junho, através de um registo normalizado previsto no seu anexo II. A DGS apenas tem acesso aos 

dados obtidos através do citado anexo II, sendo garantido o anonimato e a confidencialidade no seu 

tratamento.  
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2.  Apresentação e análise dos dados de 

Interrupções da Gravidez 

2.1. Motivos e encaminhamento 

Em 2018, foram realizadas 14.928 interrupções de gravidez ao abrigo do artigo 142º do Código Penal, 

que prevê cinco motivos de exclusão de ilicitude de aborto (Tabela 1); 10.650 (71,3%) das interrupções 

foram efetuadas em instituições públicas e 4.278 (28,7%) em instituições privadas. Em 2015, 2016 e 

2017, o número de interrupções tinha sido, respetivamente, 16.652, 15.959 e 15.518, confirmando 

2018 a tendência decrescente que se tem observado desde 2011.  

Em 2018, a incidência (número de IG por 100.000 mulheres entre 13 e 49 anos)1, foi de 611,6 por 

100.000. Quanto à incidência por 1.000 nados-vivos (NV), um indicador utilizado na Health for all – 

database (HFA-DB) europeia, foi de 171,55 por 1.000. 

Tabela 1: Distribuição das Interrupções de Gravidez (IG) por motivo | 2018 

MOTIVO Nº IG % 

Único meio de remover perigo de morte ou grave lesão para o corpo ou para a saúde 

física ou psíquica da grávida 
4 0,03 

Evitar perigo de morte ou grave e duradoura lesão para a saúde física ou psíquica da 

grávida 
87 0,58 

Grave doença ou malformação congénita do nascituro 523 3,50 

Gravidez resultante de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual 8 0,05 

Por opção da mulher até às 10 semanas 14.306 95,83 

Total  14.928 100 

À semelhança de anos anteriores, as Interrupções da Gravidez (IG) por opção da mulher nas primeiras 

10 semanas são o principal motivo de IG, tendo em 2018 constituido 95,8% do total das interrupções 

realizadas, um valor próximo dos 96% estimados em 2017 (ver anexo as IG por motivo e Instituição). 

O segundo motivo mais frequente de IG é: “grave doença ou malformação congénita do nascituro” 

com 523 registos, cerca de 3,5%, um valor mais elevado que os 3% estimados em 2017.  

No que respeita ao encaminhamento, globalmente a maioria das mulheres (45,4%) recorreu a IG por 

iniciativa própria, recorrendo à possibilidade de acesso direto à consulta hospitalar. Considerando 

apenas as que efetuaram IG no sector público e acederam diretamente aos serviços hospitalares, a 

percentagem sobe para 53% dos casos (Tabela 2). Verificou-se referenciação prévia dos cuidados de 

saúde primários (encaminhamento por Centro de Saúde) em 40,9% das IG. Das IG realizadas no setor 

                                                             

 

1 População de mulheres entre 13 e 49 anos residentes em Portugal, estimada pelo INE para 2018, consultado em www.ine.pt em 

julho de 2019 
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privado, apenas 26,3% o fez por iniciativa própria e a maioria recebeu encaminhamento a partir do 

Centro de Saúde (Tabela 2).  

Tabela 2: Tipo de encaminhamento para IG, total e por sistema de saúde (público/privado) onde foi 

realizada a IG | 2018 

Tipo de encaminhamento TOTAL % Público % Privado % 

Encaminhamento por Centro de Saúde 6.106 40,9 3.635 34,1 2.471 57,8 

Encaminhamento de Hospital público 1.316 8,8 757 7,1 559 13,1 

Encaminhamento de clínica/médico privado 532 3,6 414 3,9 118 2,8 

Iniciativa própria 6.771 45,4 5.647 53,0 1.124 26,3 

Outro 203 1,4 197 1,8 6 0,1 

Total 14.928 100 10.650 100 4.278 100 

2.2. Idade 

Em 2018 a idade média das mulheres que efetuaram IG foi 29,03 anos (desvio-padrão (dp): 7,29; 

mediana: 29,0). Aproximadamente 65% do total foram efetuadas por mulheres entre 20 e 34 anos de 

idade (Tabela 3), e raramente abaixo de 15 (0,29%) e acima de 44 anos (0,88%). A distribuição 

percentual de IG por idade não foi coincidente com a distribuição percentual de nados-vivos nascidos 

no mesmo ano, facto este que será objeto de análise mais abaixo (Risco de IG por idade). 

Tabela 3: Número de IG por grupo etário da mulher, nados-vivos por grupo etário | 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dos NV: INE, 2018 

No que respeita à incidência de IG, constata-se que foi mais elevada entre os 20 e os 24 anos, com um 

registo de 1.260 casos por 100.000 mulheres neste grupo etário (Gráfico 1). A incidência decresce 

depois gradualmente com o avanço da idade, atingindo o mínimo aos 45-49 anos (32,2/100.000). No 

entanto, comparando com os dados de 2017, verificam-se percentualmente mais casos após os 40 

anos (9,2% em 2018 vs. 9,05% em 2017) e menos nas mulheres <25 anos (31,57% em 2018 vs. 32,54% 

em 2017). 

Grupo etário nº IG 2018 % nº NV 2018 %  

< 15 44 0,29 35 0,04 

15-19 1.318 8,83 1.993 2,29 

20-24 3.352 22,45 8.676 9,97 

25-29 3.379 22,64 19.082 21,93 

30-34 2.914 19,52 28.676 32,95 

35-39 2.519 16,87 22.146 25,45 

40-44 1.242 8,32 6.016 6,91 

45-49 131 0,88 370 0,43 

50+ 0 0,00 26 0,02 

Desconhecido 29 0,19 0 0,00 

TOTAL 14.928 100 87.020 100 
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Gráfico 1: Incidência de IG (nº IG/100 000) por grupo etário | 2018 

 

Nota: Fonte da população feminina por idade: INE 2019; para o grupo <15 considerou-se apenas as idades 13 e 14 anos 

Risco de IG por idade 

Para investigar se existem idades em que o risco de IG é mais elevado, é necessário ter em 

consideração o número de gravidezes ocorridas por idade. Seria de esperar que as idades onde 

ocorrem mais gravidezes fossem também as que têm mais casos de IG, sendo estes residuais nos 

extremos da vida reprodutiva. Tomou-se a distribuição de nados vivos (NV) por idade como um 

indicador da distribuição de gravidezes por idade e comparou-se as distribuições de IG por idade com 

a de NV por idade (Tabela 3 e Gráfico 2). 

Gráfico 2: Distribuições da percentagem de IG e de NV por grupo etário | 2018 

 

Fonte dos NV: INE 2019; ver também Tabela 3 

A comparação entre as duas distribuições percentuais, sugere que a probabilidade de uma gravidez 

terminar em IG é maior entre os 15 e os 24 anos (Gráfico 2: barras escuras mais altas que barras claras). 

Essa probabilidade é menor entre os 30 e os 39 anos de idade (Gráfico 2: barras verde-claras mais 

altas).  
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Adicionando o número de IG por idade com o número de NV da idade correspondente, obtém-se uma 

aproximação ao número total de gravidezes ocorridas na referida idade. Dividindo o número de IG 

pelo total de gravidezes na idade, estima-se a percentagem de gravidezes que terminou em IG, por 

outras palavras, o risco de IG por idade (Gráfico 3). O risco de IG é mais elevado abaixo dos 20 anos 

(55,7% em menores de 15 anos e 39,8% no grupo dos 15-19 anos), decrescendo gradualmente até aos 

30 anos e sendo mínimo entre 30 e 34 anos, onde iguala 9,2%. Sobe de novo, embora de forma mais 

suave, a partir dos 35 anos de idade (Gráfico 3).  

Em resumo, a maioria das IG ocorre nas mulheres com idade entre 20 e 34 anos, sendo a incidência 

máxima no grupo dos 20-24 anos (1260,3/100.000; Gráfico 1). Contudo, a probabilidade de uma 

gravidez ser voluntariamente interrompida é mais elevada abaixo dos 20 anos, grupos <15 e 15-19, 

(gráfico 3). 

Existem algumas limitações a esta interpretação. Por um lado, não são tidas em consideração as 

situações de IG não notificada, por outro, no total de gravidezes não foram incluídos nados-mortos 

nem abortos espontâneos, e ainda o número de NV é superior ao número de gravidezes, tendo em 

conta os partos gemelares. Estes enviesamentos afetam a exatidão dos valores numéricos do Gráfico 

3, mas, provavelmente, não afetam a tendência geral apresentada. Entre os 30 e os 34 anos a mulher 

que engravida tem a probabilidade mais elevada de prosseguir com a gravidez (90,8%). 

Gráfico 3: Variação do risco de IG (todos os motivos) com a idade, estimado pela percentagem de 

gravidezes que terminaram em IG | 2018.  

 

Nota: as barras delimitam intervalos de confiança a 95% para as referidas percentagens 

Idade da mulher e motivo da IG 

Como referido anteriormente, a IG por opção da mulher até às 10 semanas é o principal motivo de IG 

realizada ao abrigo do artigo 142º do Código Penal. A sua importância percentual por idade é sempre 

dominante, variando entre aproximadamente 92% no grupo etário das  40 anos e 99% no grupo das 

15-19 anos. As restantes quatro causas de IG apresentam padrões de variação entre idades que se 

resumem em seguida (Tabela 4, Gráfico 4). 
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Tabela 4: IG por motivo e por grupo etário da mulher | 2018 

MOTIVO <15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 ≥40 Desconhecido Total % 

Único meio de remover perigo 

de morte ou grave lesão para o 

corpo ou para a saúde física ou 

psíquica da grávida 

0 0 1 1 0 1 1 0 4 0,03 

Evitar perigo de morte ou grave 

e duradoura lesão para a saúde 

física ou psíquica da grávida 

0 10 22 19 13 13 10 0 87 0,58 

Grave doença ou malformação 

congénita do nascituro 
0 10 31 74 126 176 106 0 523 3,50 

Gravidez resultante de crime 

contra a liberdade e 

autodeterminação sexual 

1 0 1 1 1 4 0 0 8 0,05 

Por opção da mulher até às 10 

semanas 
43 1.298 3.297 3.284 2.774 2.325 1.256 29 14.306 95,83 

Total  44 1.318 3.352 3.379 2.914 2.519 1.373 29 14.928 100 

Gráfico 4: Distribuição percentual de quatro motivos de IG, excluindo por opção da mulher | 2017 

 

Nota: O motivo “por opção da mulher até às 10 semanas” foi excluído dentro de cada grupo etário. A barra das <15 anos baseia-se 

em apenas n=1 caso. 

O motivo “Evitar perigo de morte ou grave e duradoura lesão para o corpo ou para a saúde física ou 

psíquica da grávida” foi especialmente importante em idades mais jovens, nomeadamente entre os 15 

e os 24 anos (40 a 50% das IG sem ser por opção), diminuindo em idades superiores.  

O motivo “Grave doença ou malformação congénita do nasciturno” aumentou gradualmente de 

importância com o aumento da idade, sendo dominante a partir de 25 anos (78% no grupo 25-29 anos) 

entre os motivos além da opção da mulher.  

O motivo “Único meio de remover perigo de morte ou grave lesão para o corpo ou para a saúde física 

ou psíquica da grávida” só surgiu a partir dos 25 anos e teve uma importância percentual muito 
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reduzida. Finalmente, o motivo “Gravidez resultante de crime contra a liberdade e autodeterminação 

sexual” ocorre muito pontualmente, com um total de apenas 8 casos (Tabela 4, Gráfico 4). 

2.3. Regiões 

A Tabela 5 apresenta a distribuição das IG por Região de Saúde. As instituições da Região de Lisboa e 

Vale do Tejo (LVT) tiveram a maior casuística de IG com 58,8%, seguindo-se as regiões Norte e Centro 

com, respetivamente, 19,9% e 11,1% das IG.  

A Tabela 5 permite comparar a distribuição do local das IG com a distribuição das áreas de residência 

das mulheres que tiveram nados vivos (NV) em 2018. Estas últimas não são regiões de saúde, mas sim 

NUTS II (Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins estatísticos; consultar www.ine.pt), pelo que 

a comparação deve ser feita com precaução. A percentagem de IG na LVT (58,8%) é muito superior a 

33,9%, a percentagem de NV cujas mães residiam na Área Metropolitana de Lisboa (AML). A AML está 

geograficamente dentro da LVT e é menor que esta. Contudo, quase todas as instituições onde se 

realizaram IG na LVT são também instituições da AML. O Centro Hospitalar do Médio Tejo é a única 

excepção (pertence à Região de Saúde de LVT mas está na NUTS II Centro), porém este Centro teve 

apenas 2,8% do total de IG. Assumindo que a distribuição de nascimentos por região de residência da 

mãe é um indicador da distribuição de gravidezes por região, os dados aparentam indicar deslocação 

geográfica de mulheres grávidas residentes fora da LVT para dentro desta região, com o objetivo de 

realizar IG. 

A região Norte tem a segunda maior casuística de IG, com 19,9% dos casos. Esta percentagem é, 

contudo, inferior à de NV aí nascidos (31,6%). Além de LVT, o Algarve é outra região onde a 

percentagem de IG supera a de nascimentos, respetivamente, 6,8% IG e 5% NV. 

Tabela 5: Distribuição de IG por Região de Saúde e de nados-vivos e mulheres em idade fértil 

por NUTS II de Portugal | 2018 

ARS Nº IG % IG 
  

NUTS II Nº NVs % NVs 
Mulheres % 

Mulheres   13-49 anos 

Norte 2.969 19,9   Norte 27.529 31,6 851.845 35,6 

Centro 1.664 11,1   Centro 16.064 18,5 492.368 20,6 

LVT 8.781 58,8   AML 29.538 33,9 667.005 27,9 

Alentejo 196 1,3   Alentejo 5.383 6,2 149.639 6,3 

Algarve 1.008 6,8   Algarve 4.334 5,0 101.585 4,2 

Açores 105 0,7   Açores 2.253 2,6 63.872 2,7 

Madeira 205 1,4   Madeira 1.919 2,2 64.528 2,7 

Total 14.928 100   Total 87.020 100 2.390.842 100 

Fonte: INE e Base dados IG 
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Gráfico 5: Distribuição percentual das IG e dos NV por região | 2018 

 

Região e Idade da grávida 

Em quase todas as regiões de saúde, a distribuição etária das mulheres que em 2018 efetuaram IG é 

dominada pelas idades dos grupos 20-24 e 25-29 anos. No Alentejo, porém, a maioria das mulheres 

tinham 30 a 34 anos e, no Centro, o segundo grupo mais representado foi o dos 35-39 anos (Tabela 6). 

No Continente, as regiões Centro, LVT e Algarve, foram aquelas onde as idades médias das mulheres 

que realizaram IG foram as mais altas com, respetivamente, 29,60 anos, 29,06 anos e 28,96 anos. Os 

Açores foram a região com a média de idades mais baixa: 27,17 anos (Gráfico 6). O valor dos Açores, 

contudo, encerra especial incerteza, dado o pequeno número de IG registadas. Existem diferenças 

estatisticamente significativas entre as idades médias de algumas regiões, mesmo após ter em atenção 

a heterogeneidade de variância entre regiões (ANOVA com correção para heterogeneidade e testes 

post-hoc). Nomeadamente, a região Centro tem idade média na IG significativamente (p<0,05) mais 

elevada do que o Norte e os Açores.   

Tabela 6: IG por região de saúde e por grupo etário | 2018 

  <15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 ≥40 Desconhecido Total  % 

Norte 5 285 724 633 559 481 273 9 2.969 19,9 

Centro 1 140 338 361 317 342 161 4 1.664 11,1 

LVT 27 738 1.950 2.052 1.749 1.454 795 16 8.781 58,8 

Alentejo 4 29 36 34 44 25 24 0 196 1,3 

Algarve 3 89 237 221 203 166 89 0 1.008 6,8 

Açores  2 14 28 25 16 12 8 0 105 0,7 

Madeira 2 23 39 53 26 39 23 0 205 1,4 

Total  44 1.318 3.352 3.379 2.914 2.519 1.373 29 14.928 100 
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Gráfico 6: Idade média (círculos) das mulheres que fizeram IG por região de saúde | 2018  

 

Nota: as barras delimitam intervalos de confiança a 95% e a sua extensão é tanto maior quanto menor o tamanho da amostra 

(Tabela 6) e quanto maior a variabilidade de idades dentro de cada região. 

2.4. Nacionalidade 

Em 2018, 20,76% das IG no quadro legal foram efetuadas em mulheres de nacionalidade não 

portuguesa, um valor que ultrapassa os observados em 2017 e 2016, respectivamente, 18,2% e 17,7%. 

Brasileira, cabo-verdiana, angolana, guineense e são-tomense são, por esta ordem, as nacionalidades 

mais frequentes depois das portuguesas (Tabela 8). Estas nacionalidades eram também as mais 

frequentes em 2017 e 2016.  

A distribuição etária de portuguesas e estrangeiras é diferente (Tabela 7, Gráfico 7). Entre as 

portuguesas, apenas 62,7% tinha idades compreendidas entre 20 e 34 anos, enquanto entre as 

estrangeiras esta percentagem foi de 71,8%. Aproximadamente 27% das portuguesas tinham idade 

≥35 anos, enquanto entre as estrangeiras, apenas 21,6% estão nesse grupo. Em idades inferiores a 20 

anos, houve cerca de 9% de portuguesas, enquanto entre as estrangeiras houve apenas 6,5%. A média 

de idades foi 29,07 anos (dp: 7,46) para as portuguesas e 28,89 (dp: 6,58) para as estrangeiras, não 

sendo a diferença entre elas estatisticamente significativa (teste t, p=0,36). 

Tabela 7: Distribuição percentual por grupo etário das mulheres portuguesas e estrangeiras que 

efetuaram IG | 2018  

Grupo 

etário 

Portuguesas Estrangeiras Desconhecido 

Nº % Nº %  Nº %  

< 15 43 0,36 1 0,03 0 0,00 

15-19 1.118 9,45 199 6,42 1 33,33 

20-24 2.646 22,37 706 22,79 0 0,00 

25-29 2.566 21,70 813 26,24 0 0,00 

30-34 2.208 18,67 705 22,76 1 33,33 

35-39 2.057 17,39 462 14,91 0 0,00 

>=40 1.165 9,85 207 6,68 1 33,33 

Desconhecido 24 0,20 5 0,16 0 0,00 

TOTAL 11.827 100 3.098 100 3 100 
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Gráfico 7: Distribuição percentual por grupo etário das mulheres portuguesas e estrangeiras que 

efetuaram IG | 2018 

 

A Tabela 8 apresenta a percentagem de famílias estrangeiras, por país, residentes em Portugal à data 

do Census de 2011. A comparação entre percentagem de IG e percentagem de residentes por 

nacionalidade é possível, mas deve ser feita com reserva, uma vez que existe uma diferença de 7 anos 

entre o Census e o ano de 2018 em apreciação. Além disso, a distribuição etária das famílias 

estrangeiras pode diferir bastante da portuguesa, no sentido de maior representatividade das idades 

reprodutivas.  

A distribuição de IG por região é diferente entre portuguesas e estrangeiras. Ambas realizaram IG 

maioritariamente na região de LVT, contudo, enquanto 55,1% das portuguesas efetuaram IG nesta 

região, nas estrangeiras a percentagem atingiu 73,1% (Tabela 9). O Algarve e o Norte foram as regiões 

com a segunda maior percentagem de IG realizadas por estrangeiras (9,5%). No Algarve, aquela 

percentagem foi também de 9,5%, superando os 6% de IG realizadas pelas portuguesas na região.  

Tabela 8: IG por nacionalidade da mulher | 2018 

Nacionalidade Nº IG % IG Nº famílias % 

PORTUGUESA 11.827 79,2 3.828.806 94,7 

OUTRA NACIONALIDADE 3.098 20,8 130.382 3,2 

Brasil 571 3,8 34.968 0,9 

Cabo-Verde 499 3,3 13.305 0,3 

Angola 392 2,6 9.664 0,2 

Guiné 211 1,4 4.971 0,1 

São Tomé 158 1,1 3.381 0,1 

Nepal 142 1,0 - - 

Roménia 108 0,7 7.949 0,2 

Ucrânia 93 0,6 - - 

China 80 0,5 3.329 0,1 

França 68 0,5 3569 0,1 

Moçambique 58 0,4 1.431 0 

India 55 0,4 1.120 0 

Moldavia 48 0,3 - - 

Outro país 615 4,1 - - 

Desconhecida 3 0,0 - - 

TOTAL 14.928 100 4.043.726   

Nota: As duas colunas da direita apresentam o número de famílias clássicas residentes em Portugal por nacionalidade aquando do 

Census de 2011; Família clássica: conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco, de 

direito ou de facto, entre si. 
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Tabela 9: Distribuição das IG realizadas por portuguesas e estrangeiras nas regiões de saúde | 2018 

  Região  
Portuguesas Estrangeiras Desconhecido 

Nº % Nº % Nº % 

Norte 2.673 22,6 293 9,5 3 100,0 

Centro 1.461 12,4 203 6,6 0 0 

LVT 6.515 55,1 2.266 73,1 0 0 

Alentejo 176 1,5 20 0,6 0 0 

Algarve 714 6,0 294 9,5 0 0 

Açores  97 0,8 8 0,3 0 0 

Madeira 191 1,6 14 0,5 0 0 

Total  11.827 100 3.098 100 3 100 

2.5. Intervenção 

Relembra-se que, em 2018, foram realizadas 14.928 IG, das quais 10.650 em instituições públicas e 

4.278 em privadas. Nestas últimas, destaca-se a Clínica do Arcos (Lisboa), com 4.121 IG e o Hospital 

SAMS (Lisboa) com 157.  

As mulheres que efetuaram IG por opção, em média aguardaram 6,3 dias (mediana: 5 dias) entre a 

data da consulta prévia e a IG. A distribuição do número de dias apresenta, contudo, forte assimetria 

positiva (Gráfico 8 esquerda), com 11,5% de mulheres a aguardar 10 ou mais dias. Os percentis de 25, 

50 e 75% foram, respetivamente, 3, 5 e 7 dias, idênticos aos observados em 2017. 

Em média, as mulheres que realizaram IG por opção até às 10 semanas, fizeram-no com 7,44 semanas 

de gestação (dp: 1,42) (Gráfico 8 direita). Entre estas mulheres, 8,55% fez IG às 10 semanas.  

Gráfico 8: Distribuições do nº de dias entre consulta e IG (esquerda) e das semanas de gestação à data 

da IG (direita) | 2018  

  

No que respeita ao procedimento de IG efetuado por opção até às 10 semanas, globalmente 67,6% foi 

medicamentoso e 26,8% foi cirúrgico com anestesia geral. Existe, contudo, uma grande diferença entre 

instituições públicas e privadas no que respeita ao procedimento. Enquanto nas públicas o 

procedimento medicamentoso ocorreu em 92,7% dos casos, nas privadas apenas 5,1% das IG foram 

feitas desta forma. Nas instituições privadas, 88,8% das IG foram efetuadas por meio cirúrgico com 

anestesia geral (Tabela 10).  
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Tabela 10: Tipo de procedimento em IG por opção até às 10 semanas | 2018 

Procedimento TOTAL % Público % Privado % 

Medicamentoso 10.094 67,6 9.877 92,7 217 5,1 

Cirúrgico com anestesia geral 4.001 26,8 202 1,9 3.799 88,8 

Cirúrgico com anestesia local 195 1,3 3 0 192 4,5 

Outro 16 0,1 16 0,2 0 0 

Desconhecido 622 4,2 552 5,2 70 1,6 

TOTAL 14.928 100 10.650 100 4.278 100 

2.6.  Filhos anteriores e intervenções anteriores 

A maioria (56,7%) das mulheres que efetuaram IG em 2018 já tinha filhos: 28,6% tinha um filho, 20,2% 

tinha dois e 7,8% tinha três ou mais filhos (Tabela 11). Cerca de 43% das IG foram realizadas em 

nulíparas. 

Uma maioria de 69,8% de mulheres afirmou nunca ter realizado IG antes, 21,8% já tinha efetuado uma, 

5,7% tinha efetuado duas e 2,6% tinha efetuado três ou mais IG (Tabela 11).  

Tabela 11: Interrupções de Gravidez por número de filhos e de IG anteriores |2018 

Nº Filhos Nº % Nº IG anteriores Nº %  

0 6.470 43,34 0 10.426 69,84 

1 4.274 28,63 1 3.252 21,78 

2 3.012 20,18 2 858 5,75 

3 837 5,61 3 249 1,67 

4 237 1,59 4 88 0,59 

5 72 0,48 5 33 0,22 

6 15 0,1 6 11 0,07 

7 8 0,05 7 6 0,04 

8 1 0,01 8 0 0,00 

9 2 0,01 9 0 0,00 

       5 0,04 

TOTAL 14.928 100  TOTAL 14.928 100 

Nota: Frequência absoluta e percentual de mulheres por número de filhos (esquerda) e de IG anteriores (direita) 

Em multíparas, o tempo médio decorrido desde o último parto e a IG foi de 5,71 anos. A distribuição 

de tempos é muito assimétrica (Gráfico 9, esquerda), pelo que os quartis são melhores descritores: 

25% das mulheres tiveram o último parto até 2 anos antes, 50% até 4 anos antes, e 75% até 8 anos 

antes (Tabela 12).  

Nos casos de IG anterior, o tempo médio decorrido desde a última IG foi de 4,75 anos. A distribuição 

destes tempos é também muito assimétrica (Gráfico 9, direita): 25% tinham tido a última IG até 1 anos 

antes, 50% até 4 anos antes, e 75% até 7 anos antes (Tabela 12).  
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Gráfico 9: Distribuição do número de anos decorrido desde o último parto e desde a última IG | 2018 

   

 

Tabela 12: Tempo (em anos) decorrido desde o último parto e desde a última IG | 2018 

 

 

 

Das 14.928 IG que tiveram lugar em 2018, em 273 casos a mulher já tinha realizado uma IG anterior 

no mesmo ano e, em 825 casos, tinha realizado uma IG anterior em 2017. Este grupo particular de 

1.098 mulheres (7,4% do total) foi investigado em seguida. 

As mulheres que já tinham realizado uma IG em 2018, eram em média mais jovens do que a média 

geral. A sua idade média foi 27,47 anos, valor este que é significativamente inferior à média de 29,03 

anos do total de mulheres (teste t, p<0,001). Cerca de 28% destas mulheres tinha 20 a 24 anos (Tabela 

13), uma percentagem superior a 22,4%, a percentagem do total de mulheres da mesma gama de 

idades que realizou IG (Tabela 3). As mulheres que já tinham realizado uma IG em 2017, tinham em 

média 28,07 anos, valor também significativamente inferior à média geral de 29,03 anos (teste t, 

p<0,001).  

Globalmente, no grupo das mulheres que realizaram uma IG em 2018 ou 2017, 55,3% tinha entre 20 e 

29 anos de idade, percentagem esta que é claramente mais elevada do que os 45,1% de mulheres 

desta gama de idades que realizou IG. Pode-se comparar a probabilidade de uma mulher de 20-29 

anos de idade que recorre a IG, ter efetuado uma IG anterior há menos de 2 anos com a mesma 

probabilidade para qualquer outro grupo etário. O quociente entre estas duas probabilidades mede 

quantas vezes existe maior risco de ocorrerem duas IG espaçadas por menos de 2 anos se a mulher 

tiver 20 a 29 anos do que se tiver qualquer outra idade. Este risco relativo (RR) é de RR=1,52, valor 

estatisticamente significativo (IC 95%: [1,35; 1,70]). Quando o mesmo exercício é efetuado para as 

jovens de 15-19 anos, o risco de ter tido uma IG anterior, em 2018 ou 2017, é significativamente inferior 

ao das restantes idades (RR=0,61; IC 95%: [0,47; 0,78]). Ou seja, até aos 20 anos o risco de duas IG em 

menos de dois anos é relativamente baixo (0,61 do risco das outras idades), mas depois aos 20-29 anos 

aumenta, tornando-se 1,52 vezes maior do que o risco das outras idades. 

Anos N 

Percentis 

Média  Dp 

25% 50% 75% 

Anos desde último parto 8.317 2 4 8 5,71 4,72 

Anos desde última IG 4.341 1 4 7 4,75 4,42 
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Das 1.098 mulheres que realizaram mais de uma IG em dois anos, apenas 20 (1,8%) foram devidas a 

motivo diferente de opção da mulher até às 10 semanas (11 devido a doença ou malformação do 

nasciturno, 8 para evitar perigo para a grávida, 1 por gravidez resultante de crime contra liberdade 

sexual). Assim, neste grupo parece haver maior tendência para IG por opção até às 10 semanas: estes 

1,8% são inferiores à percentagem geral de IG por motivo diferente de opção da mulher, a qual foi de 

4,17% (Tabela 1), sugerindo que neste grupo existiu maior tendência para IG exclusivamente por 

vontade própria. 

Tabela 13: Distribuição por idades das mulheres que tinham efetuado uma IG anterior em 2018 (<1 

ano antes) ou em 2017 (< 2 anos) 

 

 

 

 

 

 

Entre as 1.098 IG sob apreciação, o número de portuguesas foi 821 (74,8%) e de estrangeiras foi 277 

(25,2%). Este último valor é superior aos 20,76% de estrangeiras que efetuaram IG em 2018. Entre 

estas, a maioria eram cabo-verdianas (48 mulheres), angolanas (40), brasileiras (29), guineenses (26), 

são-tomenses (17), romenas (12) e nepalesas (11).  

A maioria das IG nestas 1.098 mulheres realizaram-se em instituições públicas (715; 65%). Esta 

percentagem, contudo, é inferior à percentagem global de IG realizadas em instituições públicas, que 

foi de 71,3%, sugerindo maior tendência deste grupo particular para realizar IG em instituição privada.   

No que se refere à situação laboral, destas 1.098 mulheres, a maioria eram trabalhadoras não 

qualificadas (296; 27%), seguindo-se as desempregadas (228; 20,8%), administrativas (178; 16,2%), 

estudantes (142; 12,9%), agricultoras, operárias ou outras trabalhadoras qualificadas (88; 8%) e 

técnicos e profissionais de nível intermédio (82; 7,5%). 

2.7.  Situações conjugais e familiares das utentes  

Das mulheres que realizaram IG, cerca de 20,3% eram casadas, 73,7% solteiras e 4,5% divorciadas ou 

separadas (Tabela 14). Independentemente do estado civil, 47,6% das mulheres viviam em casal e 

52,1% não.  

  

Anos desde 

última IG 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 >=40 Desconhecido TOTAL 

<1 22 76 73 58 35 7 2 273 

% 8,1 27,8 26,7 21,2 12,8 2,6 0,7 100 

<2 39 240 218 171 108 46 3 825 

% 4,7 29,1 26,4 20,7 13,1 5,6 0,4 100 

TOTAL 61 316 291 229 143 53 5 1.098 

% 5,6 28,8 26,5 20,9 13,0 4,8 0,5 100 
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Tabela 14: Distribuição numérica e percentual das mulheres quanto ao estado civil e vivência em casal  

Estado civil 
Vive em casal? 

TOTAL % 
NÃO SIM Desconhecido 

Solteira  7.100 3.905 2 11.007 73,7 

Casada 93 2.915 16 3.024 20,3 

Divorciada 431 240 1 672 4,5 

Separada 118 24 1 143 1,0 

Viúva 34 12 0 46 0,3 

Desconhecido 3 14 19 36 0,2 

Total 7.779 7.110 39 14.928 100 

% 52,1 47,6 0,3 100   

Procurou-se comparar estes dados com dados correspondentes da população feminina global em 

idade fértil. Os dados mais próximos que se encontraram provêm do Census realizado pelo INE em 

2011. As classificações destes dados, porém, não coincidem inteiramente com as da Tabela 14.  Em vez 

de “viver em casal” classificam segundo o critério “viver em união de facto” e também não distinguem 

“separadas” de “divorciadas”, nem têm situações desconhecidas (Tabela 15). 

Tabela 15: Distribuição das mulheres portuguesas em idade fértil, estado civil e vivência conjugal | 

2011 

Estado civil 
Vive em união de facto? 

TOTAL % 
NÃO SIM Desconhecido 

Solteira  889.229 231.235 0 1.120.464 44,6 

Casada 7439 1.164.959 0 1.172.398 46,7 

Divorciada 131.553 59.785 0 191.338 7,6 

Separada 0 0 0 0 0 

Viúva 22.235 5.210 0 27.445 1,1 

Desconhecido 0 0 0 0 0 

Total 1.050.456 1.461.189 0 2.511.645 100 

% 41,8 58,2 0 100   

Nota: Idade fértil, 15-49 anos; Census de 2011, Fonte: INE. 

A comparação entre os Tabelas 14 e 15 deve ser feita com reserva, uma vez que distam 7 anos no 

tempo, durante os quais ocorreram alterações demográficas na população. Não obstante, existem 

indicações gerais que são provavelmente válidas. Nomeadamente, a percentagem de solteiras entre 

as mulheres que realizam IG é mais elevada do que na população geral, respetivamente, 73,7% e 

44,6%. Também a percentagem de mulheres que realizam IG e que não vivem em casal (52,1%) 

aparenta ser maior do que a percentagem na população geral, que não vivem em união de facto 

(41,8%). 
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2.8.  Situação laboral da mulher e companheiro 

As principais situações laborais das mulheres que se apresentaram para realizar IG eram, por ordem 

decrescente: trabalhadoras não qualificadas (22,0%), desempregadas (16,0%), pessoal administrativo, 

de serviços e similares (15,1%), e estudantes (14,6%) (Tabela 16).   

É conhecida a situação laboral dos companheiros de 9.187 (61,5%) mulheres e, entre esses, as 

situações mais frequentes são as de trabalhador não qualificado (28,1%), agricultor, operário ou 

artífice (22,9%), pessoal administrativo, de serviços e similares (9,7%), técnicos e profissionais de nível 

intermédio (9,5%), e desempregados (8,5%).  

É possível verificar que existe associação entre as profissões das mulheres e dos homens apresentadas 

na Tabela 16 (teste do qui-quadrado, p<0,001). Isto significa que saber a profissão da mulher é 

informativo acerca da profissão do companheiro e vice-versa. Uma inspeção visual da Tabela permite, 

por exemplo, verificar que os valores da diagonal principal (do topo superior esquerdo para o inferior 

direito: 731, 361, ..., 66) são relativamente elevados. Isto significa que, em geral, mulher e companheiro 

têm o mesmo tipo de ocupação com maior frequência do que seria de esperar se não existisse 

associação entre as situações laborais. A célula com maior número de observações, 1.446, está na 

diagonal principal e corresponde à situação em que mulher e companheiro são ambos trabalhadores 

não qualificados.  

Tabela 16: Situação laboral das mulheres e dos companheiros | 2018 

Mulheres 
Companheiros 

TOTAL % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 731 21 16 40 60 13 55 107 3 59 520 1.625 10,9 

2 76 361 8 21 55 51 111 48 0 16 380 1.127 7,5 

3 101 22 542 15 37 13 44 234 5 74 1091 2.178 14,6 

4 3 1 0 22 4 0 1 4 0 5 17 57 0,4 

5 292 55 29 42 441 58 132 127 1 58 1026 2.261 15,1 

6 19 19 5 5 7 91 25 9 1 2 86 269 1,8 

7 100 94 14 20 76 42 348 54 1 30 619 1.398 9,4 

8 398 25 50 59 96 19 75 1.446 4 197 921 3.290 22,0 

9 38 7 4 1 13 17 6 63 15 17 73 254 1,7 

10 348 31 29 25 94 39 75 479 3 317 942 2.382 16,0 

11 2 1 1 1 4 1 1 6 0 4 66 87 0,6 

TOTAL 2.108 637 698 251 887 344 873 2.577 33 779 5.741 14.928 100 

 Nota: A diagonal principal da tabela corresponde a situações laborais idênticas 

Legenda: 1-Agricultores, operários, artífices e outros trabalhadores qualificados; 2- Especialistas das profissões intelectuais e 

científicas; 3- Estudante; 4- Forças militares e militarizadas; 5- Pessoal administrativo, serviços e similares; 6- Quadros superiores da 

administração pública, dirigentes e quadros superiores de empresas; 7- Técnicos e profissionais de nível intermédio; 8- 

Trabalhadores não qualificados; 9-Trabalho doméstico não remunerado; 10- Desempregado; 11- Desconhecido. 
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2.9. Grau de instrução 

No que diz respeito ao grau de instrução, 41,6% das mulheres têm frequência do Ensino Secundário; 

25,1% do Ensino Superior, 22,3% o 3º ciclo do Ensino Básico; e 8,3% o 2º ciclo do Ensino Básico. Apenas 

35 mulheres (0,2%) referiram não saber ler nem escrever (Tabela 17). Observam-se diferenças quanto 

a grau de instrução entre sector público e privado, nomeadamente, no que se refere a mulheres com 

Ensino Superior (24,4% no público vs. 26,9% no privado) e nas possuidoras de 1º ou 2º ciclo de Ensino 

Básico (11,5% no público vs. 7,3% no privado).  

Tabela 17: IG por grau de instrução da mulher e sector onde a IG foi realizada | 2018 

Grau de instrução Privado % Público % TOTAL % 

Não sabe ler nem 

escrever 
3 0,1 32 0,3 35 0,2 

Sabe ler sem ter 

frequentado a escola 
3 0,1 16 0,2 19 0,1 

Ensino Básico - 1º ciclo 54 1,3 237 2,2 291 1,9 

Ensino Básico - 2º ciclo 258 6,0 986 9,3 1.244 8,3 

Ensino Básico - 3º ciclo 1.022 23,9 2.312 21,7 3.334 22,3 

Ensino secundário 1.789 41,8 4.416 41,5 6.205 41,6 

Ensino superior  1.149 26,9 2.598 24,4 3.747 25,1 

Desconhecido 0 0,0 53 0,5 53 0,4 

Total 4.278 100 10.650 100 14.928 100 

2.10. Contraceção após IG 

Em 2018, 92,6% das mulheres que realizaram IG escolheram posteriormente um método de 

contraceção. Destas, 39,3% escolheu um método contracetivo de longa duração (dispositivo 

intrauterino, implante contracetivo ou laqueação de trompas) (Tabela 18).  

Existem diferenças significativas entre os métodos contracetivos escolhidos pelas mulheres que 

recorrem ao sector público e ao sector privado. A opção por um método de longa duração (DIU, 

implante ou laqueação) ocorreu em 42,2% dos casos no sector público, e em 32,2% no sector privado. 

O método hormonal, pelo contrário, foi mais escolhido nos serviços privados (40,4%) do que nos 

serviços públicos (36,6%) (Tabela 18). 

Tabela 18: Método contracetivo escolhido após a IG | 2018 

Método contracetivo Privado % Público % TOTAL % 

DIU 547 12,8 2.419 22,7 2.966 19,9 

Hormonal oral ou injetável 1.728 40,4 3.894 36,6 5.622 37,7 

Implante 713 16,7 1.899 17,8 2.612 17,5 

Laqueação de trompas 116 2,7 172 1,6 288 1,9 

Nenhum 144 3,4 968 9,1 1.112 7,4 

Outro 1.030 24,1 1.298 12,2 2.328 15,6 

Total  4.278 100 10.650 100 14.928 100 
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Existem diferenças significativas entre grupos etários no que respeita ao método contracetivo 

escolhido (Gráfico 10). Globalmente, o método mais escolhido foi o hormonal oral ou injetável (37,7% 

das mulheres). Entre as mulheres de idade inferior a 15 anos, 36,4% optou por este método, 

percentagem esta que subiu para 48,5% no grupo etário 15-19 anos e depois decresceu até 29% no 

grupo de mulheres mais velhas (≥40 anos), embora mantendo-se sempre o método mais escolhido. O 

segundo método globalmente mais escolhido (19,9%) foi o dispositivo intrauterino (DIU), o qual 

apresentou uma preferência que cresce regularmente das idades mais jovens para as mais velhas – 

foi escolhido por apenas 6,3% das mulheres com idades entre 15 e 19 anos e por cerca de 30% das 

que tinham ≥40 anos de idade. O implante foi o terceiro método mais escolhido (17,5%), sendo o 

método de eleição abaixo dos 15 anos (54,5%), decrescendo a sua escolha ao longo da idade: 29,8% 

no grupo de 15-19 anos e 6% nas mulheres ≥40 anos. A laqueação de trompas foi rara em mulheres 

com menos de 30 anos (0,28%), aumentando gradualmente com a idade e sendo a escolha de 5,8% 

das mulheres de ≥40 anos. Apenas 7,4% de mulheres optaram por não fazer nenhum método 

contracetivo, sendo mais frequente nas mulheres de 35-39 e nas de ≥40 anos (respectivamente, 9,9 e 

9,1%).  

Gráfico 10: Métodos contracetivos (em percentagem) escolhidos pelas mulheres após IG, dentro de 

cada grupo etário | 2018 
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3. Análise da variação temporal |2008-2018 

3.1 Interrupções de gravidez: tendências temporais 

Desde 2011, o número anual de IG realizadas em Portugal continua a apresentar consistente tendência 

decrescente. Entre 2011 e 2018, as IG por todos os motivos decresceram 24,2% (de 20480 para 14928) 

e as realizadas apenas por opção da mulher até às 10 semanas decresceram 27,1% (Tabela 19, Gráfico 

11). Entre 2017 e 2018, o total decresceu 3,8% e as IG apenas por opção da mulher até às 10 semanas 

decresceram 4,0%.  

Quando se considera a população residente feminina em idade fértil, observa-se também um 

decréscimo da IG em anos recentes: passou-se de 821 IG por 100.000 mulheres em 2011 para 

652/100.000 em 2018 (Gráfico 12). Em 2011 registaram-se 211,7 IG por 1.000 NV e em 2018, 

registaram-se 171,6 IG por 1.000 NV (ver Ponto 3.3).   

Tabela 19: Número de IG por motivo | 2008 – 2018 

MOTIVO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Único meio de remover 

perigo de morte ou grave 

lesão para o corpo ou para 

saúde física ou psíquica da 

grávida 

21 14 9 14 12 14 7 9 7 13 4 

Evitar perigo de morte ou 

grave e duradoura lesão 

para a saúde física ou 

psíquica da grávida 

100 73 72 61 55 41 99 135 84 100 87 

Grave doença ou 

malformação congénita do 

nascituro 

455 524 484 470 461 486 462 466 442 491 523 

Gravidez resultante de 

crime contra a liberdade e 

autodeterminação sexual 

17 15 12 14 13 12 14 14 10 14 8 

Por opção da mulher até às 

10 semanas 
18.014 19.222 19.560 19.921 18.615 17.728 16.180 16.028 15.416 14.900 14.306 

Total  18.607 19.848 20.137 20.480 19.156 18.281 16.762 16.652 15.959 15.518 14.928 
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Gráfico 11: Número absoluto de IG total e por opção da mulher até às 10 semanas | 2008 – 2018 

 

Gráfico 12: Número de IG por 105 mulheres com 15 a 49 anos de idade | 2008 – 2018 

 

Interrupção da Gravidez e número de Nados Vivos (NV) 

Investigou-se a existência de associação entre o número de IG e o número de nados vivos (NV) 

ocorridos no país, com o objetivo de verificar se existe correlação entre o número de NV e o número 

de IG. Estará a diminuição do número de NV associada ao aumento das IG ou, pelo contrário, quando 

os NV diminuem as IG também diminuem?  
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Gráfico 13: Número de nados vivos versus número de IG por ano | 2018  

 

Nota: assinalam-se os anos a que corresponde cada ponto do gráfico. A reta de regressão a tracejado é meramente indicativa da 

tendência de associação entre as duas variáveis no período considerado. 

Existe correlação positiva entre o número de NV e número de IG (r=0.69, p=0,02): nos anos em que o 

número de NV foram mais altos, houve também maior número de IG. Não obstante, em 2018 registou-

se uma ligeira subida nos nados vivos relativamente a 2017, mas o número de IG continuou a diminuir. 

O Gráfico 13 sugere que no período 2008-2011 houve mais NV e mais IG, enquanto no período 2014-

2018 ambas as variáveis estiveram a um nível inferior. 

Interrupção da gravidez por motivo 

A importância percentual das IG pelos motivos de “grave doença ou malformação congénita do 

nasciturno” tem aumentado consistentemente desde 2011, em particular nos últimos dois anos 

(Gráfico 14). Em 2011, apenas 2,3% das IG resultaram deste motivo, contudo, a percentagem subiu 

para 2,8% em 2016 e situou-se em 3,5% em 2018.  

Vimos anteriormente que a importância relativa dos motivos de IG sem ser por opção da mulher até 

às 10 semanas, estão associados à idade da mulher (Gráfico 4). Estes motivos provavelmente 

acompanham o aumento do número de gravidezes que se verifica em mulheres com idades mais 

avançadas.  
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Gráfico 14: Percentagem de IG por motivo (excepto “por opção da mulher até 10 semanas”)| 2008 - 

2018 

  

3.2  Interrupções de gravidez por idade 

A idade média das mulheres que efetuaram IG tem aumentado gradualmente e, em 2018, ultrapassou 

pela primeira vez os 29 anos de idade (Gráfico 15).   

Gráfico 15: Idade média (em anos) das mulheres que realizaram IG (todos os motivos)| 2008 - 2018 
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Desde 2008, as mulheres com idades compreendidas entre 20 e 29 anos, têm sido sempre as que mais 

recorrem à realização de IG (Gráfico 16). A importância relativa de cada grupo etário, contudo, tem 

variado gradualmente. Observa-se uma diminuição das adolescentes (menos de 20 anos) e um 

aumento persistente das mulheres com idade igual ou superior a 40 anos. Em 2011, a percentagem 

de IG em mulheres menores de 20 anos representava 11,5% do total, enquanto em idades 40 anos 

representava 7,1%. Em 2018, as primeiras desceram para 9,1% e as segundas subiram para 9,2%.    

Gráfico 16: Evolução temporal da percentagem de IG por grupo etário | 2008 - 2018  

 

3.3   Comparação com a Região Europeia 

Em anos recentes, para os quais existem dados disponíveis, Portugal tem-se situado sempre abaixo 

da média europeia, no que respeita ao número de IG por 1.000 nados vivos (Tabela 19). A European 

Health for all database (HFA-DB) acedida em 01-07-2019 não dispunha de dados relativos a 2016-2018. 

Chama-se a atenção para o facto de os valores constantes neste quadro se referirem ao total das IG 

legais (por todos os motivos) e não apenas “por opção” nas primeiras 10 semanas (definição do 

indicador na HFA-DB, OMS). Em Portugal em 2018 o valor foi de 171,55 por 1000 NV. 
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Tabela 20: Número de IG por 1.000 nados-vivos na região europeia | 2010 - 2015 

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Albania 203 205 190 170 156 172 

Belgium 147 152 - - - - 

Bulgaria 418 448 434 443 416 421 

Czechia 205 221 212 213 199 184 

Denmark 258 280 269 279 263 0 

Estonia 448 456 433 429 383 354 

Finland 169 179 172 174 171 170 

France 267 264 262 277 271 268 

Germany 163 164 159 151 139 135 

Greece 152 128 176 - - - 

Hungary 448 437 400 393 357 340 

Italy 200 203 196 195 190 - 

Latvia 376 377 311 270 245 218 

Lithuania 228 205 198 179 172 150 

Netherlands 151 154 153 156 152 - 

Norway 256 255 253 250 238 237 

Portugal 199 211 213 220 204 192 

Slovakia 154 145 152 146 136 126 

Slovenia 195 196 189 193 195 182 

Spain 232 251 250 256 222 224 

Sweden 326 338 330 - 318 331 

Switzerland 138 137 133 127 120 118 

United Kingdom 251 251 243 253 253 255 

EU_MEMBERS 216 220 213 216 206 203 

Fonte: HFA em 01/07/2019 
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4. Considerações finais 

O número total de interrupções de gravidez (IG) e o número de IG realizadas por opção da mulher nas 

primeiras 10 semanas de gravidez, apresentam ambos tendência decrescente desde 2011, quer 

quando se consideram números absolutos, quer quando se pondera pela população feminina 

residente em Portugal (Gráficos 11 e 12, Tabela 19). O número total de IG realizadas durante 2018, 

comparativamente ao total de 2017, corresponde a uma diminuição de 3,8%. O número de IG 

realizadas nas primeiras 10 semanas em 2018, ao abrigo da alínea e) do Artigo 142º do Código Penal 

(por opção da mulher), corresponde a uma diminuição de 4,0% relativamente ao número realizado em 

2017. No mesmo período, estima-se que a população fértil feminina (13-49 anos) tenha reduzido 

0,77%. 

O número de interrupções realizadas em território nacional, quando analisado comparativamente a 

outros países europeus, tem-se situado sempre abaixo da média europeia. Veja-se por exemplo o 

indicador “IG por 1000 nados vivos” disponibilizado pela European Health for all Database (HFA-DB), tal 

como consta da Tabela 20, e que em Portugal foi de 171,6 por 1000 NV em 2018. 

No que respeita à distribuição das IG (números absolutos) por Regiões de Saúde e por área de 

residência da mulher (NUTS II – 1999/2001), observa-se que estas são mais frequentes na Região de 

Lisboa e Vale do Tejo (58,8%) e no Norte (19,9%) (Tabela 5). Quando se compara com a distribuição 

geográfica das gravidezes (avaliadas pelo número de nados-vivos) e com a distribuição das mulheres 

em idade fértil, os dados indicam que se realizam mais IG na região de LVT e do Algarve do que seria 

de esperar, sugerindo que estas Regiões recebem utentes residentes de outras Regiões (Tabela 5, 

Gráfico 5). Este facto já foi salientado em anteriores relatórios de anos recentes. Nas regiões onde 

existe uma grande diferença geográfica entre o local de residência e o local onde a mulher realiza a IG 

deve ser tida em consideração a eficácia dos circuitos de referenciação. 

Em termos regionais, constata-se que na região Norte, no Centro, no Alentejo e nas ilhas, a 

percentagem de IG em relação ao total de IG, é inferior à correspondente percentagem de NV 

ocorridos naquelas regiões (Tabela 5, Gráfico 5). Vários fatores podem contribuir para estes dados, 

nomeadamente bom funcionamento dos serviços que assegurem os cuidados em planeamento 

familiar e/ou a deslocalização da realização de IG para regiões fora da área de residência.  

O grupo etário que realizou maior número absoluto de IG e onde se registou também maior incidência, 

continua a ser o dos 20-24 anos de idade (1.260 interrupções por 100.000 mulheres), logo seguido dos 

25-29 anos (1.230 por 100.000) (Gráfico 1). Não obstante, o grupo onde é maior o risco duma gravidez 

terminar em IG é o das menores de 20 anos: estima-se que em 2018 aproximadamente 56% das 

gravidezes em menores de 15 anos terminou em IG; esta percentagem foi de 40% em gravidezes 

ocorridas entre os 15 e os 19 anos de idade (Gráfico 3).  

Ao longo dos últimos anos, a idade média das mulheres que efetuaram IG tem aumentado de forma 

consistente, tendo pela primeira vez ultrapassado os 29 anos em 2018 (Gráfico 15). A importância 

relativa das IG realizadas em idades inferiores a 20 anos continua a diminuir. Estas representaram 

9,1% do total de IG em 2018, após uma descida contínua desde os 12% de IG observados em 2011. No 

outro extremo de idades, as mulheres de 40 ou mais anos compreendiam 9,2% do total de IG em 2018, 

enquanto em 2011 eram apenas 7,1% do total. É previsível que este aumento da idade da mulher 
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influencie os motivos que conduziram a IG por razões clínicas. Por exemplo, a IG por “grave doença ou 

malformação do nasciturno” aumentou de 3,2% em 2017 para 3,5% em 2018. 

A IG até às 10 semanas por opção da mulher foi dominante em todos os grupos etários, variando entre 

92 e 99% do total de casos de IG, consoante a idade (Tabela 4). No que respeita aos outros motivos 

permitidos pelo nº 1 do Artº 142 do Código Penal, a IG por “grave doença ou malformação do 

nasciturno” foi o motivo mais frequente (3,5% das IG). Este motivo aumenta de importância com a 

idade (Gráfico 4), atingindo 7,7% do total de IG em mulheres com ≥ 40 anos (foi 6,4% em 2017). Quer 

este motivo, quer “evitar perigo de morte ou grave e duradoura lesão para a saúde física ou psíquica 

da grávida”, são motivos cuja frequência percentual tem aumentado em anos recentes (Gráfico 14). É 

provável que a subida de IG por estes motivos esteja associada ao já mencionado aumento da idade 

média das mulheres que realizam IG, bem como ao aumento do acesso a técnicas de procriação 

medicamente assistida e ainda a maior acuidade dos meios de diagnóstico. 

A IG em mulheres de nacionalidade estrangeira continuou a aumentar em 2018 relativamente a anos 

recentes (20,8% das IG em 2018, 18,2% em 2017 e 17,7% em 2016). As estrangeiras tiveram, em média, 

idade inferior às portuguesas, respetivamente, 28,9 e 29,1 anos de idade, embora a sua idade média 

tenha também aumentado (era 28,4 anos em 2017). Esta diferença deve-se à maior importância 

relativa das mulheres mais velhas entre as portuguesas e não porque as mulheres mais jovens tendam 

a ser relativamente mais frequentes entre as estrangeiras (tabela 7). Aproximadamente 27% das 

portuguesas tinham 35 ou mais anos de idade, enquanto esta percentagem nas estrangeiras foi de 

apenas 21,6%. Em idades muito jovens (<20 anos), os valores também diferem, com 9,8% de 

portuguesas e 6,4% de estrangeiras. 

As nacionalidades mais frequentes entre as estrangeiras foram, por ordem decrescente, a brasileira, 

cabo-verdiana, angolana, guineense, são-tomense, nepalensa e romena. A percentagem de casos de 

IG realizadas por algumas nacionalidades aparenta ser claramente superior à percentagem de famílias 

da mesma nacionalidade residentes em Portugal, de acordo com o Census 2011 do INE (Tabela 8). Estes 

dados devem, contudo, ser encarados com precaução, não só devido ao tempo decorrido entre 2011 

e 2018, mas principalmente porque a distribuição etária dos residentes estrangeiros pode estar 

deslocada para idades mais jovens do que a da população portuguesa. Não obstante, os dados 

sugerem haver nacionalidades que efetuaram IG em proporção superior à que seria expectável apenas 

com base nas famílias residentes.  

Para realizar a IG, aproximadamente 73% das estrangeiras e 55% das portuguesas fizeram-no na 

Região de Lisboa e Vale do Tejo (Tabela 9).  

O acesso de cidadãs estrangeiras às consultas de IG e de Saúde Sexual e Reprodutiva é feito em 

concordância com a lei e os normativos da DGS: os imigrantes têm acesso a cuidados de saúde nos 

mesmos termos que a população em geral, nas seguintes situações: ” …. Cuidados no âmbito da saúde 

materno-infantil e saúde reprodutiva, nomeadamente acesso a consultas de planeamento familiar, 

interrupção voluntária da gravidez, acompanhamento e vigilância da mulher durante a gravidez, parto 

e puerpério e cuidados de saúde prestados aos recém-nascidos” (DGS-Circular Informativa nº 

12/DQS/DMD de 7/05/2009). 

Aproximadamente 71% das IG realizadas em 2018 tiveram lugar em instituições públicas. Entre as 

instituições privadas, a maioria das IG teve lugar na Clínica dos Arcos (Lisboa), com 96% do total das IG 

realizadas em serviços privados (que foram 4278 IG). À semelhança de anos anteriores, observou-se 

uma grande diferença entre as instituições públicas e privadas no que respeita ao procedimento 

adotado. Enquanto nas públicas o procedimento medicamentoso ocorreu em cerca de 93% dos casos, 
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nas privadas apenas 5% das IG foram feitas desta forma. Nas instituições privadas, cerca de 89% das 

IG foram efetuadas por meio cirúrgico com anestesia geral (Tabela 10). 

Uma minoria de 21,8% de mulheres que realizou IG em 2018, já tinha efetuado IG antes e, entre estas, 

50% tinham-no feito há quatro ou menos anos (Tabelas 11 e 12). Houve 1.098 mulheres (7,4%) que 

tinham realizado uma IG anterior há menos de 2 anos (em 2017 ou em 2018) por opção até às 10 

semanas.  

A maioria das mulheres (55,3%) que tinha feito uma IG anterior há menos de 2 anos, tinha entre 20 e 

29 anos de idade, podendo concluir-se continuar a ser esta a idade de maior risco para a realização de 

duas IG pouco espaçadas no tempo (< 2 anos). Com base nos dados de 2018, uma mulher de 20 a 29 

anos tem um risco de ter duas IG em menos de 2 anos 1,52 vezes superior ao mesmo risco para 

qualquer outra idade. Saliente-se, contudo, que em termos absolutos esse risco não é muito elevado: 

apenas 9% das mulheres de 20 a 29 anos estiveram nesta situação. É provável que existam outros 

fatores de risco, eventualmente mais importantes do que a idade, para realização de duas IG próximas 

no tempo, nomeadamente a qualidade do acesso a consultas de planeamento familiar e à adequada 

utilização dos métodos contracetivos, incluindo a contraceção de emergência. Outra razão será 

provavelmente a situação laboral. Uma elevada percentagem – 47,8% destas mulheres – estava 

desempregada ou era trabalhadora não qualificada, uma percentagem superior aos 38% de mulheres 

que estavam na mesma situação laboral entre todas as que realizaram IG em 2018.   

Aproximadamente 93% das mulheres que realizaram IG escolheram posteriormente um método de 

contraceção, tendo 39,3% escolhido métodos de longa duração (DIU, implante ou laqueação de 

trompas). Entre as mulheres mais jovens (<29 anos) 42% escolheu o método hormonal (oral ou 

injetável); embora este método se mantenha o mais frequente, à medida que a idade avança a sua 

importância relativa diminui gradualmente (Gráfico 10). O método mais escolhido pelas raparigas 

muito jovens (<15 anos) foi o implante, com 54,5% das escolhas. A importância deste método diminui 

para 29,8% no grupo dos 15 a 19 anos e continuou a decrescer com o aumento da idade. O segundo 

método globalmente mais escolhido foi o DIU (19,9% das mulheres). A sua escolha está associada à 

idade, aumentando de forma consistente com a mesma (Gráfico 10) até um máximo de 30% nas 

mulheres de 40 ou mais anos de idade.  

Apenas 7,4% das mulheres optaram por não fazer qualquer método contracetivo após a IG. Em termos 

percentuais, esta decisão foi mais importante entre as mulheres acima dos 35 anos, onde 9,6% não 

escolheu qualquer método.  

A legislação portuguesa privilegia o acesso universal às consultas de planeamento familiar e a 

distribuição gratuita de métodos contracetivos no Serviço Nacional de Saúde (SNS). O acesso dos casais 

à contraceção permite reduzir o número de gravidezes indesejadas. Os centros de saúde, as consultas 

hospitalares e as farmácias ainda devem dispor de contraceção de emergência, outro recurso 

contracetivo eficaz ao dispor da mulher que não deseja engravidar (Lei nº 12/2001, 29 maio). 

Recorda-se que a lista nacional de contracetivos para disponibilização gratuita no SNS tem sido 

progressivamente alargada, no sentido de assegurar a diversidade de métodos e permitir escolhas 

adaptadas a um maior número de utentes, garantindo a liberdade de escolha e possibilitando maior 

adesão à terapêutica (Orientação DGS 10 de 29.10.2015 – “Disponibilidade de Métodos Contracetivos”. 

A finalizar, realçamos a importância dos registos da IG dentro do quadro legal, e o registo das 

complicações da IG, de acordo com a circular normativa 001, de 29 janeiro de 2013, sendo um dever 
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dos serviços e uma mais valia para a monitorização dos procedimentos, e fundamentais para a boa 

resposta e o adequado acompanhamento das situações. 
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