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Eu-Mulher 

 

 

Uma gota de leite 

me escorre entre os seios. 

Uma mancha de sangue 

me enfeita entre as pernas. 

Meia palavra mordida 

me foge da boca. 

Vagos desejos insinuam esperanças. 

Eu-mulher em rios vermelhos 

inauguro a vida. 

Em baixa voz 

violento os tímpanos do mundo. 

Antevejo. 

Antecipo. 

Antes-vivo 

Antes – agora – o que há de vir. 

Eu fêmea-matriz. 

Eu força-motriz. 

Eu-mulher 

abrigo da semente 

moto-contínuo 

do mundo. 

(Conceição Evaristo) 
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RESUMO 

O abortamento é a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana, com o produto da concepção 

com peso menor que 500g. Trata-se de um tema muito complexo, pois este ainda é estigma, e 

possui discussões em que várias questões estão associadas, como ética, política, religião e 

aspectos jurídicos. Além disso, o abortamento representa um grave problema de saúde pública, 

com incidência em países em desenvolvimento, sendo umas das principais causas de 

mortalidade materna no mundo, inclusive no Brasil. A pesquisa tem como objetivo analisar o 

perfil sociodemográfico e gineco-obstétrico das mulheres em situação de abortamento 

provocado ou espontâneo atendidas em uma maternidade pública de Fortaleza-CE. Trata-se de 

um estudo quantitativo, de delineamento transversal. O estudo foi desenvolvido na Maternidade 

Escola Assis Chateubriand nos meses de maio e junho de 2018, com mulheres hospitalizadas 

no período da coleta de dados e que tiverem como causa da internação o abortamento. Os 

critérios de inclusão foram: mulheres com idade igual ou maior de 18 anos e que estavam 

hemodinamicamente e psicologicamente estáveis para responder as perguntas. Foram excluídas 

as mulheres no pós-operatório imediato de curetagem uterina, e portadoras de doenças mentais. 

A coleta de dados ocorreu mediante uma entrevista individual, por meio de um formulário 

previamente elaborado, contendo informações sociodemográficas e gineco-obstétricas. Os 

dados foram analisados pelo programa SPSSS versão 22.0. O estudo passou pela apreciação do 

comitê de ética do Hospital escolhido para a realização do estudo. A idade média encontrada 

foi de 28,80, a maior concentração de abortamento aconteceu em mulheres com baixa renda e 

que se autodeclararam pardas. A maioria das mulheres que possuíam o ensino médio completo, 

e 51% possuíam atividade remunerada. Evidenciou-se que o ínicio da vida sexual se deu na 

adolescência. Observou-se um percentual elevado de gestações não planejadas e da falta de uso 

de métodos contraceptivos. Sendo necessária a promoção de medidas educativas de 

planejamento familiar adequadas a realidade dessas mulheres. 

Descritores: Aborto. Saúde da mulher. Enfermagem. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A questão do aborto ainda é um tema muito complexo, pois este é bastante 

estigmatizado e possui discussões que passam por vários pontos como, ética, política, religião 

e aspectos jurídicos. Além disso, o abortamento representa um grave problema de saúde 

pública, com incidência em países em desenvolvimento, sendo umas das principais causas de 

mortalidade materna no mundo, inclusive no Brasil (BRASIL, 2011). 

O abortamento é a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana, com o produto 

da concepção com peso menor que 500g. Já o aborto é o produto da concepção expulso no 

abortamento. Existem várias causas que desencadeiam o abortamento, porém, na maioria das 

vezes, a causa permanece indeterminada (BRASIL, 2011). 

Nessa perspectiva, segundo Rezende (2014), o abortamento assume várias formas 

clinicas que são: ameaça de abortamento, abortamento inevitável, abortamento completo, 

abortamento incompleto, abortamento infectado, abortamento retido e abortamento habitual. A 

ameaça de abortamento compreende a presença de sangramento vaginal de origem intra-uterino 

no transcurso da gestação, enquanto o abortamento inevitável é o sangramento que ocorre com 

o colo uterino dilatado, acompanhado da perda de líquido amniótico pela ruptura das 

membranas. O abortamento incompleto é a expulsão parcial do concepto ou da placenta, todavia 

a expulsão total do concepto nomeia-se como abortamento completo. O abortamento retido é a 

morte fetal sem a expulsão do concepto, podendo ter ou não sangramento vaginal. O 

abortamento habitual é a interrupção sucessiva de gestações. Quando ocorre infecção no 

processo de aborto, este é definido, como infectado, que em muitos casos está associado ao 

aborto induzido ou provocado sob más condições de higiene. 

 O abortamento é considerado espontâneo, quando se inicia independentemente de 

qualquer procedimento ou mecanismo externo, e considerado provocado, quando resulta da 

utilização de qualquer processo abortivo externo, químico ou mecânico. Esse pode ter 

motivação voluntária ou involuntária da gestante, e ser considerado legal ou ilegal (BORSARI, 

2013). 

Segundo Aquino (2012), parte dos abortos espontâneos constitui-se como resultado 

de um feto com poucas chances de sobrevivência até o final da gravidez ou que não se encontra 

em um desenvolvimento saudável. Algumas causas já são conhecidas como anomalias 

cromossômicas, baixos níveis de progesterona, infecções e doenças bacterianas e virais. Outras 
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causas podem estar associadas a idade da mãe, gestações em mulheres com mais de 40 anos, 

bem como doença autoimune, estresse e consumo de cigarro e outras drogas.  

No Brasil, o aborto é considerado crime contra a vida, quando induzido pela própria 

gestante (autoaborto) ou terceiros, sendo enquadrado nos artigos 124 ao 127 do Código Penal. 

Já o artigo 128 prevê o abortamento legalizado para gestações resultantes de estupro e para o 

caso de risco de morte para a mulher (BRASIL, 1940). O artigo 2º da lei nº 10.406 do Código 

Civil Brasileiro estabelece desde a concepção, a proteção jurídica aos direitos do nascituro, e o 

artigo 7º da lei 8.069 do Estatuto da Criança de do Adolescente (ECA) dispõe que a criança tem 

direito à vida, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento saído e harmonioso (ANGHER, 2012).  

No entanto, as evidências têm mostrado que a proibição legal do aborto não impede 

a realização do mesmo, pelas mulheres que não desejam levar suas gravidezes adiante. Os 

estudos têm mostrado que essas proibições têm aumentado as taxas de abortamento inseguro 

(BORSARI, 2013; OMS, 2013). 

Segundo a OMS (2013), um abortamento inseguro é um procedimento para 

finalizar uma gravidez não desejada, realizado por indivíduos sem habilidades profissionais 

e/ou em ambientes abaixo dos padrões médicos exigidos e se configura entre as 04 causas 

principais de mortalidade e morbidade materna. 

A Organização Mundial de Saúde refere que o abortamento inseguro pode ser 

realizado por meio da inserção de uma substância ou objeto (uma raiz, um galho, um cateter) 

no útero, dilatação e curetagem feitos de forma incorreta por profissional não capacitado, 

ingestão de chás, bem como aplicação da força externa sobre o abdome. Além disso, evidencia 

que cerca de 20 a 30% das mulheres que se submetem ao abortamento inseguro podem ter 

lesões no trato reprodutivo (OMS, 2013). 

A proporção mundial de abortamentos é de cerca de 50 milhões de casos por ano. 

No Brasil, o número de aborto é cerca de 1,4 milhão por ano, o que refere uma relação de 23 

abortos a cada 100 gestações. A incidência de óbitos por complicações de abortos oscila em 

torno de 12% do total de óbitos, ocupando o terceiro lugar entre suas causas (RIBEIRO, 2013).  

Entretanto, Ceccatti (2010) afirma que no Brasil, permanece uma subnotificação 

das mortes por aborto, já que muitos óbitos devido à septicemia e hemorragia decorrentes de 

complicações de abortamentos não são devidamente computados. Além disso, Diniz e  
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Medeiros (2010) indicam que o aborto é um procedimento tão comum no Brasil que, ao 

completar 40 anos, mais de uma em cada 5 mulheres já terá feito um aborto.   

Considerando que a mortalidade representa apenas uma fração desta problemática, 

os dados referentes à hospitalização por abortamento confirmam sua magnitude. A curetagem 

pós abortamento representa o terceiro procedimento obstétrico mais realizado nas unidades de 

internação de da rede pública dos serviços de saúde (BRASIL,2011). Além disso, a curetagem 

uterina é uma das causas no aumento dos índices de mortalidade feminina, e responsável por 

várias complicações físicas e psicológicas (RIBEIRO, 2017). 

Segundo Brito (2014), anualmente, este evento é responsável por 238 mil 

internações no país, ocasionando um custo financeiro ao Sistema Único de Saúde (SUS) de, 

aproximadamente, 29,7 milhões de reais. Destaca-se o fato de que este ônus financeiro não 

inclui gastos dos internamentos decorrentes de sequelas abortivas, os quais se tornam ainda 

maiores, pois a estadia nas instituições hospitalares ultrapassa, muitas vezes, um período de 24 

horas. 

O estudo de Ribeiro (2017) mostrou que, em Fortaleza, foram registrados 14.203 

internações por aborto espontâneos no período de 2010 à 2014. E que o regime de atendimento 

se dá em sua maioria através do serviço público. Além disso, evidenciou que a grande maioria 

dos atendimentos foram realizados em caráter de urgência. 

Estudo mostra que os motivos relatados para a interrupção da gestação são situação 

conjugal, contexto social e idade. Entre aquelas mulheres que ainda não tiveram filhos, uma 

desculpa frequente é adiar a maternidade para conseguir dar continuidade aos estudos ou ao 

trabalho (MENEZES; AQUINO, 2009).  A condição social influi bastante nas complicações 

decorrentes do aborto, pois, enquanto mulheres de classes sociais mais privilegiadas recorrem 

ao aborto em clínicas privadas com procedimentos seguros, entretanto, mulheres pertencentes 

a classes sociais menos favorecidas são expostas a procedimentos inseguros, na maioria das 

vezes, realizados por profissionais não especializados, com métodos rudimentares e condições 

de baixa higiene (ARAUJO, 2016). 

O abortamento provoca instabilidade emocional na mulher que o vivencia e são 

particulares os motivos que o desencadeiam, mas que levam ao término de um sonho, de uma 

gestação, de uma etapa e de uma angústia. Faz-se necessário o acolhimento e orientação por 

parte dos profissionais de saúde que visem à assistência de qualidade a essas mulheres no 

atendimento (FARIA et al., 2012). 

Sendo assim, profissionais de enfermagem devem ter habilidades técnicas, 

conhecimentos sensibilidade, experiência e ética, oferecendo ações que deem suporte ou 
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melhorem a vida dos que são atendidos e de suas necessidades, observando a saúde em sua 

integralidade, nos seus aspectos psicobiológicos, espirituais, sociais e políticos (LIMA; 

PEREIRA, 2017). 

Os dados mostrados acima evidenciam a importância de se conhecer o perfil dessas 

mulheres que experienciaram um abortamento, possibilitando conhecer a dimensão deste 

evento na cidade de Fortaleza e afim de elaborar estratégias para melhoria do cuidado na 

hospitalização, e ações de planejamento familiar diminuindo as gestações indesejadas e 

posteriores riscos à saúde da mulher. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 Analisar perfil sociodemográfico e gineco-obstétrico das mulheres em situação de 

abortamento provocado ou espontâneo atendidas em uma maternidade pública de 

Fortaleza-CE. 

2.2. Específicos 

 Caracterizar as variáveis sociodemográficas e gineco-obstétricas de mulheres em 

situação de abortamento, provocado e espontâneo; 

 Associar as variáveis sociodemográficas e gineco-obstétricas com as causas do 

abortamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Contextualização das políticas públicas dos direitos sexuais e reprodutivos e do aborto 

no Brasil 

No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas 

primeiras décadas do século XX, sendo limitada, nesse período, às demandas relativas à 

gravidez e ao parto. Os programas materno-infantis, elaborados nas décadas de 30, 50 e 60, 

traduziam uma visão restrita sobre a mulher, baseada em sua especificidade biológica e no seu 

papel social de mãe e doméstica, responsável pela criação, pela educação e pelo cuidado com a 

saúde dos filhos e demais familiares (BRASIL, 2004). 

No início dos anos 60, com a descoberta da pílula anticoncepcional, o tema da 

sexualidade e concepção ganhou força em todo mundo uma vez que um método 

anticoncepcional de fácil uso sob controle da própria usuária, e de elevada eficácia estava 

disponível, representando possibilidade de a mulher decidir sobre sua meta reprodutiva. Esta 

mesma época também foi marcada pela ampla inserção feminina no mercado de trabalho que 

trouxe conflitos ao exercício da maternidade (COSTA, 2012). 

Nessa época, havia grande interesse dos países ricos, especialmente os Estados 

Unidos, em impor à América Latina adoção de políticas de controle demográfico, 

argumentando que sem política de controle de nascimentos não haveria desenvolvimento. Com 

isso aconteceu no Brasil a entrada de inúmeras instituições e recursos destinados ao controle de 

natalidade, havendo massiva distribuição de contraceptivos e realização de laqueaduras que não 

obedeciam os critérios necessários para garantir a saúde da mulher. Nesse contexto a luta das 

mulheres pela saúde ganhou força e começaram a reclamar por políticas mais ajustadas as suas 

necessidades (BRASIL, 2010a). 

Já na década de 70, no mundo, surgiam novos padrões de comportamento sexual, 

com liberdade, e que desvinculavam a maternidade do desejo e da vida sexual. A maternidade 

passou a ser vista como opção e não mais como uma obrigatoriedade. Assim nessa época o 

planejamento familiar passou a ser tema discutido e defendido pelo movimento feminista que 

começava a surgir no Brasil (BRASIL, 2010a). 

Em 1984, sob o contexto da ditadura militar e em um momento em que as 

autoridades debatiam a adoção de políticas de controle de natalidade, o Ministério da Saúde 

elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), novo enfoque nas 
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políticas públicas voltadas para a saúde da mulher, centrado na integralidade e na eqüidade das 

ações, propondo abordagem global de sua saúde e em todas as fases do seu ciclo vital, e não 

apenas no ciclo gravídico-puerperal (BRASIL, 2005). 

Na década de 90, ocorreram marcos históricos no desenvolvimento das políticas de 

saúde sexual e reprodutiva, como a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento 

(CIPD), que ocorreu no Cairo em 1994, conferindo um papel primordial à saúde, aos direitos 

sexuais e reprodutivos, abandonando a ênfase na necessidade de limitar o crescimento 

populacional como forma de combater a pobreza e as desigualdades, focalizando-se no 

desenvolvimento do ser humano. A CIPD levou em consideração, no debate sobre população e 

desenvolvimento, as questões sobre a mulher – desigualdades de gênero – meio ambiente e os 

Direitos Humanos (BRASIL, 2011).  

Nesta conferência foi descrito, no capítulo VIII, que em nenhuma hipótese o aborto 

deve ser promovido como método de planejamento familiar. Todos os governos e organizações 

intergovernamentais e não-governamentais são instados a reforçar seus compromissos com a 

saúde da mulher, a considerar o impacto de um aborto inseguro na saúde como uma 

preocupação de saúde pública e a reduzir o recurso ao aborto, ampliando e melhorando os 

serviços de planejamento familiar. Mulheres com gravidez indesejada devem ter pronto acesso 

a informações confiáveis e a uma orientação compreensível. Em circunstâncias em que o aborto 

não contraria a lei, esse aborto deve ser seguro. Em todos os casos, as mulheres devem ter 

acesso a serviços de qualidade para o tratamento de complicações resultantes de aborto. Os 

serviços de orientação pós-aborto, de educação e de planejamento familiar devem ser de 

imediata disponibilidade, o que ajudará também a evitar repetidos abortos (CIPD-94,1994).  

Na IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim, em 1995, 

reafirmam-se os acordos estabelecidos no Cairo e avança-se na definição dos direitos sexuais e 

reprodutivos como direitos humanos (BRASIL, 2010). Nesta conferência houve a proposta de 

revisão das leis que caracterizam o aborto como ato criminoso. Assim, o aborto inseguro passou 

a ser reconhecido como um problema de saúde pública, indicando que os governos deveriam 

reformular as leis a fim de descriminalizar as mulheres que realizavam aborto e garantir pleno 

atendimento à saúde das mesmas (COSTA, 2012). 

Nessas Conferências, os governos de vários países, inclusive o Brasil, assumiram o 

compromisso de basear nos direitos sexuais e reprodutivos todas as políticas e os programas 

nacionais dedicados à população e ao desenvolvimento, inclusive os programas de 

planejamento familiar (BRASIL, 2005).  
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Nesse contexto, no ano de 1996 foi regulamentada a Lei de Planejamento familiar, 

que já tinha sido instituída pela Constituição de 1988, garantindo por parte do Estado que as 

pessoas decidissem se queriam ter ou não filhos (BRASIL, 2010a). Desde então, entende-se 

planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta 

direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo 

casal (BRASIL, 1996). 

Em 2004, a I Conferência de Políticas para as Mulheres teve por objetivo reafirmar 

o compromisso do governo com a construção da igualdade entre homens e mulheres. Os direitos 

sexuais e reprodutivos das mulheres foram amplamente discutidos e reconhecidos como 

fundamentais na conquista do direito à saúde (BRASIL, 2010a).   

Nesse contexto, foi lançada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (PNAISM) que tinha como objetivos principais, entre outros: ampliar e qualificar a 

atenção clínico-ginecológica; estimular a implantação e implementação da assistência em pla-

nejamento familiar, para homens e mulheres, adultos e adolescentes; promover a atenção 

obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao abortamento em 

condições inseguras; atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e 

sexual; promover a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da 

infecção pelo HIV/aids na população feminina (BRASIL, 2004). 

    O ano de 2005 foi pautado por marcos importantes, como a Política Nacional dos 

Direitos Sexuais e Reprodutivos, que objetivou a melhora dos serviços de saúde sexual e 

reprodutiva enfocando, principalmente o planejamento familiar e também foi lançada a Norma 

Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento, cumprindo assim um dos objetivos da 

Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher (COSTA, 2012).  

     Esta norma aborda aspectos ético-profissionais e jurídicos do abortamento, 

descreve que a legislação brasileira prevê princípios e normas éticas e jurídicas relacionadas à 

prevenção da gestação indesejada e ao abortamento e esclarece que segundo o código penal 

brasileiro não considera crime o abortamento praticado por médico(a), se: não há outro meio 

de salvar a vida da mulher; a gravidez é resultante de estupro (ou outra forma de violência 

sexual), e mostra que a jurisprudência brasileira tem autorizado a interrupção de gravidez nos 

casos de malformação fetal com inviabilidade de vida extrauterina, sendo necessário o 

consentimento da mulher em quaisquer circunstância, salvo em eminência de risco de vida. 

Nesses casos, o abortamento é um direito da mulher (BRASIL, 2011). 

     A Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento, revisada em 2011, 

recomenda que em todo caso de abortamento, a atenção à saúde da mulher deve ser garantida 
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prioritariamente, provendo-se a atuação multiprofissional e, acima de tudo, respeitando a 

mulher na sua liberdade, dignidade, autonomia e autoridade moral e ética para decidir, 

afastando-se preconceitos, estereótipos e discriminações de quaisquer natureza, que possam 

negar e desumanizar esse atendimento. Devendo os profissionais acolher e orientar, não julgar 

e ter uma escuta qualificada (BRASIL, 2011). 

     Todas essas ações marcaram de maneira contundente os formuladores de 

políticas públicas que devem estar atentos e sensíveis às mudanças que ocorrem na sociedade. 

De certa forma, a história da política de saúde da mulher traduz esse desafio tanto para os 

movimentos sociais, que vão refinando suas demandas, como para o SUS, que precisa se ajustar 

e acolher as novas demandas da população (BRASIL, 2005). 

 

3.2 Magnitude do aborto no Brasil e no Mundo  

 

     A morte materna é definida como: morte de uma mulher durante a gestação ou 

dentro de um período de 42 dias após o término da gravidez, independentemente da duração ou 

da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou 

por medidas tomadas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais 

(DIAS, 2015). Observa-se que as principais causas são consequentes à hemorragia, hipertensão, 

sepse, aborto e embolismo. O desafio para a redução da mortalidade materna por aborto é ainda 

maior, tendo em vista situações como a clandestinidade e a ilegalidade (ALMEIDA, 2017). 

    Segundo Borsari (2012) é muito difícil quantificar o número de abortos 

provocados que ocorrem por ano, pois são poucos países que dispõe de dados confiáveis, e, 

também como a prática de aborto não é legalizada em alguns países, como no Brasil, o 

dimensionamento é prejudicado. Entretanto, ao considerar a clandestinidade das práticas do 

aborto, Carvalho e Paes (2014) mencionam que elas não acontecem como uma prática isolada, 

rara e desconhecida, visto os números de abortos no país e as estimativas de mortalidade 

materna por essa causa. 

 A cada ano estima-se que, no mundo, 208 milhões de mulheres ficam grávidas. 

Entre elas, 59% (ou 123 milhões) têm uma gravidez planejada ou desejada, levando a um 

nascimento com vida, ou a um abortamento espontâneo ou a uma morte fetal intrauterina, 41% 

restante ou 85 milhões das gravidezes não são desejadas (OMS, 2013). Há ainda a 

vulnerabilidade a abusos sexuais, dentro e fora do casamento, onde aumenta a incidência de 

gravidez indesejada e, consequentemente, de abortos inseguros (PEREIRA, 2018). 
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Contudo, estima-se que aproximadamente 50 milhões de abortos provocados 

ocorram anualmente no mundo e em torno de 20 milhões correspondem a abortos inseguros ou 

provocados, dos quais 97% pertencem a países em desenvolvimento, tendo sua maior 

prevalência na América Latina e 25% apresentam complicações graves para saúde da mulher; 

cerca de 66.500 mulheres morrem devido ao aborto inseguro (BORSARI, 2012; CECATTI, 

2009).Vale ressaltar que as complicações desta prática são responsáveis por 10 a 15% das taxas 

de mortalidade materna no Brasil (MOURA, 2015) 

As estimativas mostram que as mulheres na América do Sul, África Oriental e 

África Ocidental são mais propensas a ter um aborto inseguro do que as mulheres em outras 

regiões. Na Ásia, as regiões centro-sul e sudeste têm taxas de aborto inseguras semelhantes (22 

e 21 por mil mulheres, respectivamente), enquanto a taxa é de cerca de metade (12 por mil) na 

Ásia ocidental e insignificante na Ásia oriental, onde o aborto é legal em pedido e facilmente 

disponível (GRIMES, 2006). 

As estimativas de ocorrência do aborto no Brasil são elevadas. Em seu estudo 

Moura (2015) apresentou dados que revelavam um total de 1.361.977 abortamentos realizados 

no Brasil entre os anos de 2008 a 2014. Diante das análises percebeu-se que as regiões nordeste 

com 470.437 e sudeste com um total de 501.604 apresentam as maiores taxas de abortamento 

do Brasil. A literatura justifica tais achados pelos contextos sócio-econômicos e culturais dessas 

regiões. 

       Em 2017, a Pesquisa Nacional de Aborto estimou que 13% das mulheres 

brasileiras no final da vida reprodutiva já tinham feito aborto, necessitando internação em 48% 

dos casos, essa mensuração é baseada no número oficial de mulheres internadas por 

complicações do aborto na rede pública. Outro ponto importante que a pesquisa revela é que a 

maioria possui baixa escolaridade e metade fez uso de medicação para indução de aborto. As 

taxas de aborto são maiores nos municípios com mais de 100 mil habitantes (13%) do que nos 

com menos de 20 mil (11%). Nesse mesmo estudo observou-se no ano de 2015 ocorreram cerca 

de meio milhão de abortos. Essas magnitudes colocam, indiscutivelmente, o aborto com um 

dos maiores problemas de saúde pública do Brasil. (DINIZ; MEDEIROS, 2017). 

  

3.2 Qualidade da assistência no abortamento 

       Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de 

forma confiável, acessível, segura e no tempo certo, às expectativas do cliente. Atender os 

anseios dos clientes superando suas expectativas torna-se prioridade para as organizações. 

(BALSANELLI, 2005). Segundo a Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento 
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ao ofertar cuidado à mulheres em situação de abortamento, é fundamental que os serviços de 

saúde e profissionais, ofereçam uma abordagem visando a integralidade do cuidado, promoção 

da saúde, igualdade, liberdade, dignidade à pessoa humana, sem qualquer discriminação ou 

restrição de acesso (BRASIL, 2011). Entretanto, esse documento não define indicadores de 

avaliação de estrutura disponível para um processo de trabalho adequado (ALVES, 2014) 

      A Federação Internacional de Obstetrícia e Ginecologia em inciativa 

envolvendo 43 países apontou que a insuficiência de recursos de infraestrutura associado a 

complexidade do tema, face à criminalização do procedimento em muitos países, além dos 

aspectos religiosos e éticos envolvidos, foi a principal barreira para a implementação de projetos 

prevenção de aborto inseguro nesses países (FAÚNDES, 2010).  

     O estudo, que avaliou a estrutura dos serviços de atenção ao aborto em 

maternidades do nordeste brasileiro, evidenciou que quando analisada a estrutura como um 

todo, nenhuma maternidade atingiu o desempenho esperado, caracterizando unidades com 

recursos estruturais insuficientes para atenção ao aborto. Também apresentaram carências na 

continuidade do cuidado, quanto ao acesso à informação, aos insumos para o planejamento 

reprodutivo, marcação de consultas de revisão e a orientações sobre os cuidados pós-alta e sobre 

o risco de nova gravidez (ALVES, 2014).  

No estudo de Alves (2014) dentre as diferentes dimensões do cuidado em saúde, na 

perspectiva da humanização, as ferramentas de gestão e, em especial, a existência de protocolos 

e normas para realização de educação em saúde foram os componentes pior conceituados, 

apontando para carências na continuidade do cuidado, quanto ao acesso à informação, aos 

insumos para o planejamento reprodutivo, marcação de consultas de revisão e a orientações 

sobre os cuidados pós-alta e sobre o risco de nova gravidez. Paradoxalmente, 1/3 das unidades 

estudadas eram maternidades de referência na atenção obstétrica, além de campo de estágio 

curricular dos cursos de medicina e enfermagem. 

Segundo Singh (2010) a qualidade do atendimento prestado pode interferir na 

evolução das complicações do aborto inseguro. Nos países em desenvolvimento, tais cuidados 

são deficientes devido ao uso de métodos e técnicas obstétricas como a curetagem, considerada, 

como desatualizada quando comparada com os medicamentos e a aspiração manual 

intrauterina, bem como a falta de investimentos e estrutura dos serviços de saúde e de pessoal 

capacitado para prestar assistência de qualidade e de baixo custo. Uma parcela destas 

complicações pode evoluir para o óbito, o que configura uma violação dos direitos reprodutivos 

das mulheres, uma vez que a maioria dessas mortes é considerada evitável se existisse acesso a 

uma atenção pós-abortamento precoce e de qualidade (OMS, 2013) 
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Aquino (2012) ressalta o evidente desconhecimento dos profissionais de saúde 

sobre a Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento e, consequentemente, a não 

execução das recomendações explicitadas. Sendo recorrentes as descrições de julgamento 

moral, adiamento da curetagem e, ainda, baixo controle da dor no cotidiano da assistência 

(ZAMBERLIN, 2012). 

O estudo de Madeiro (2017) descreve o desrespeito e abuso durante a internação, 

onde uma em cada três mulheres participantes da pesquisa sofreu alguma forma de violência 

institucional durante a hospitalização. Foram reveladas práticas discriminatórias, como 

julgamento moral, tratamento não digno, ameaças de denúncia à polícia, uso de linguagem 

ríspida e grosseira e internação conjunta com puérperas, negligência, longa espera para 

realização do esvaziamento uterino, procedimentos médicos realizados sem explicação, além 

de violação da privacidade e confidencialidade. Corroborando com o estudo de Santos e Silveira 

(2017) que aponta relatos que frequentemente o atendimento a essas mulheres nos hospitais é 

desumano, marcado por longas esperas, jejum, ausência de informação, violação da 

privacidade, atitudes de recriminação, culpabilização e punição das usuárias. 

Apesar do alívio físico e emocional após a curetagem uterina, muitas mulheres 

narraram o desconforto pela internação em unidades conjuntas com puérperas e seus recém-

nascidos, que causaram mal-estar emocional, tristeza, constrangimento, frustração e piora do 

sentimento de culpa.  Sendo estas razões apontadas como suficientes para reivindicar espaços 

próprios para o atendimento pós-aborto. No entanto, poucas maternidades e hospitais públicos 

brasileiros contam com enfermarias específicas para o cuidado de mulheres que abortam. A 

ausência de espaços separados para atender as especificidades de mulheres pós -aborto pode 

significar mais uma forma de discriminação, punição e violência institucional (MADEIRO, 

2017). 

A Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento coloca em evidência a 

necessidade da atenção adequada a mulher que provoca o aborto. Porém, a criminalização 

dessas mulheres, o medo de serem denunciadas, o tratamento discriminatório por parte dos 

profissionais, além da precarização e terceirização dos serviços públicos de saúde, podem 

dificultar a proposta de humanização.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, descritiva, transversal, realizado 

com mulheres hospitalizadas, em processo de abortamento, em uma maternidade pública de 

referência para o atendimento à mulher no ciclo gravídico-puerperal, situada em Fortaleza-

Ceará. 

Esse tipo de pesquisa considera o que pode ser quantificável, traduzindo em 

números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de 

técnicas estatísticas e visa descrever as características de determinada população ou fenômeno, 

ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de 

coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assumindo, em geral, a forma de 

levantamento (KAUARK, 2010). A pesquisa transversal pode ser de incidência e prevalência. 

Investiga determinada doença em grupos de casos novos. É dinâmica, pois oscila ao decorrer 

do tempo e em diferentes espaços. A de prevalência estuda casos antigos e novos de uma 

nosologia num determinado local e tempo; é estática e, essencialmente, transversal 

(BORDALO, 2006). 

 

4.2 Local e Período da pesquisa 

 

O estudo foi desenvolvido na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) 

que integra o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC).  

A instituição foi escolhida, pois tal maternidade presta serviços em nível de alta e 

média complexidade à população do município de Fortaleza e do estado do Ceará, sendo 

também referência a nível regional. A Maternidade Escola configura-se atualmente como uma 

instituição pública federal voltada para o atendimento às usuárias do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Realiza, em média, 450 partos e 1.000 internações por mês, a MEAC é referência no 

Ceará em gestação de alto risco e humanização no atendimento. Por ser um hospital da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), investe em pesquisa e tecnologia, destacando-se em 

medicina fetal, obstetrícia, ginecologia, mastologia e neonatologia (MEAC, 2016).  

Sua missão é promover a formação de recursos humanos em ações de 

aprendizagem, ensino, pesquisa e extensão, realizando um serviço de excelência à mulher e 
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recém-nascido. Desde 1993 a instituição tem reconhecimento nacional com o título de 

“Hospital Amigo da Criança” e em 2011, aderiu a proposta do governo e implantou as diretrizes 

da Rede Cegonha. Em agosto de 2016 foi reconhecida pelo Ministério da Saúde (MS) como o 

primeiro Centro de Apoio ao desenvolvimento das boas práticas de atenção obstétrica e 

neonatal no Brasil (MEAC, 2016). 

O período para a realização da pesquisa foi entre os meses de maio e junho de 2018. 

 

 

4.3 Coleta de Dados 

 

 A coleta de dados ocorreu mediante um formulário previamente elaborado, 

contendo informações sociodemográficas, como: idade, estado civil/ situação conjugal, renda 

familiar, escolaridade, ocupação/profissão; e dados gineco-obstétricos como: menarca, início 

da vida sexual, número de gestações e abortos, bem como as possíveis causas de abortamento 

(APÊNDICE A). A técnica utilizada para o preenchimento do formulário foi a entrevista 

individual. Ressalta-se que a abordagem foi feita de forma individual e em um ambiente calmo 

e privado pela pesquisadora do estudo. 

Ao aceitar participar da pesquisa, as mulheres assinaram o Termo de Consentimen

to Livre e Esclarecido (Apêndice B). 

 

 

4.4 População e Amostra 

 

 A população do estudo foi composta por todas as mulheres hospitalizadas no 

período da coleta de dados e que tiverem como causa da internação o abortamento. Os critérios 

de inclusão foram: mulheres com idade igual ou maior de 18 anos e que estavam 

hemodinamicamente e psicologicamente estáveis para responder as perguntas. Foram 

excluídas, as mulheres no pós-operatório imediato de curetagem uterina e/ou portadoras de 

doenças mentais. 

A amostra foi intencional e composta por todas as mulheres em situação de 

abortamento, internadas na MEAC no período da coleta de dados e que atenderam aos critérios 

de inclusão. Sendo obtido para o estudo um total 31 mulheres que estavam internadas no 

hospital no período da coleta.  

A amostra foi do tipo não probabilística por conveniência, que consiste na captação 

de pessoas de mais fácil acesso para participar do estudo (POLIT;BECK,2011). 
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4.5 Análise dos dados  

Para a análise dos dados foi utilizado o software SPSS versão 22.0 e os dados foram 

apresentados em forma de tabelas, possibilitando a discussão com base na revisão da literatura 

sobre o tema.  

Na comparação das variáveis utilizamos o teste Qui quadrado com intervalo de 

confiança de 5%. 

 

4.6 Aspectos Éticos da Pesquisa 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand e pela Plataforma Brasil, tendo sido aprovado, por meio do Parecer n° 

(2.627.894), com o CAAE: 87867918.0.0000.5050 (ANEXO A). 

Os dados foram coletados respeitando-se os princípios éticos da pesquisa com seres 

humanos de acordo com as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12 e 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, que tem como 

objetivo fornecer ao pesquisador a autorização em coletar os dados do projeto de pesquisa no 

cenário de estudo. Ressaltamos que os dados foram coletados somente após a autorização dos 

respectivos CEP´s. 

A coleta de dados realizou-se de forma a não expor os sujeitos, mantendo sigilo 

acerca de sua identificação, respeitando o direito de livre escolha, buscando diminuir os 

desconfortos com utilização de material adequado e ambiente privado, realizada após a 

confirmação voluntária, sendo respeitada pelo pesquisador as normas e rotinas vigentes. 

Os benefícios desta pesquisa são maiores que os riscos estabelecidos. Sendo o risco 

apenas o desconforto que pode ser gerado no momento da coleta dos dados. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Caracterização sociodemográfica, e informações relacionadas as mulheres 

participantes do estudo 

 Nesta etapa serão apresentados os dados, demonstrados nas tabelas 1 a 4 e no gráfico 1, 

que foram obtidos a partir da entrevista com as 31 mulheres que fizeram parte da amostra, em 

relação às suas questões sociodemográficas e gineco-obstétricas. A Tabela 1, reúne as 

características sociodemográficas e econômicas das participantes do estudo. 

 

Tabela 1 – Distribuição das mulheres, segundo variáveis sociodemográficas. Fortaleza, CE, 

jun, 2018. 

Variável n % 

Idade 

0 – 19 anos   

20 – 30 anos    

Acima de 30 anos                                                        

Estado civil 

 

2 

17 

12 

 

6,45 

54,84 

38,71 

 

Solteiro 11 35,48 

Casada/união estável 20 64,52 

Escolaridade   

Médio incompleto 3 9,68 

Médio completo 15 48,39 

Fundamental incompleto 3 9,68 

Fundamental completo 3 9,68 

Superior incompleto 5 16,13 

Superior completo 2 6,46 

Ocupação/profissão   

Não possui 15 48,39 

Possui 16 51,61 

Renda familiar   

Até 1 salário mínimo 8 25,8 

>1 até 3 salários mínimos 17 54,84 

Maior que 3 salários 

mínimos 

6 19,35 

Cor da pele   

Parda 23 74,19 

Branca 7 22,58 

Negra 1 3,23 

Religião   
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Católica 12 38,71 

Evangélica 14 45,16 

Não possui 4 12,90 

Testemunha de Jeová 1 3,23 

Possui plano de saúde   

Não 29 93,55 

Sim 2 6,45 

Local de residência   

Urbana 25 80,65 

Rural 6 19,35 

Salário Mínimo vigente = R$ 954,00 (2018). 

 

A média da idade das participantes foi de 28,80 anos com o desvio padrão de ± 6,38 

anos. Evidenciou-se que a maior concentração de abortamento ocorreu em mulheres com renda 

familiar entre 1 e 3 salários mínimos, correspondendo a 17 (54,84%) mulheres, seguindo-se 

daquelas com até 1 salário mínimo, correspondendo a 8 (25,8%) mulheres. No que se refere à 

escolaridade o maior índice de abortamento foi observado entre as mulheres que possuíam o 

ensino médio completo, ou seja, 48,9% das pacientes. Em relação a ocupação/profissão os 

achados revelaram que 51,61% das mulheres que se internaram por abortamento exerciam 

atividade remunerada. No que diz respeito ao tipo de relacionamento ao tipo de relacionamento 

do qual resultou a gravidez atual, os resultados mostraram que havia um número 

significativamente maior de mulheres cuja a gravidez resultou de um relacionamento estável, 

já que 64,52% eram casadas ou tinham uma união estável. No tocante a etnia/cor da pele 74,19% 

afirmaram serem pardas. 

 A Tabela 2, refere-se à distribuição das mulheres com abortamento, segundo as 

informações clínicas. 

Tabela 2. Distribuição das informações relacionadas aos as variáveis clínicas das mulheres. 

Fortaleza, CE, jun, 2018. 

Variável n % 

Tipo de parto anterior   

Normal 12 66,67 

Cesário 6 33,33 

Gestação planejada   

Sim 12 38,71 

Não 19 61,29 

Tipo de aborto   

Incompleto 18 58,06 

Infectado 7 22,58 

Inevitável 4 12,90 

Habitual 2 6,45 
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O aborto foi   

Espontâneo 27 87,10 

Provocado 4 12,90 

Houve cirurgia uterina   

Sim 11 35,48 

Não 20 64,52 

Usa/usou método 

contraceptivo 

  

Sim 10 32,26 

Não 21 67,74 

Tipo de método 

contraceptivo 

  

Preservativo masculino 4 40 

Vasectomia 1 10 

Coito interrompido 2 20 

ACO 3 30 

Iniciou o pré-natal   

Sim 14 45,16 

Não 17 58,84 

 

 Ao analisar os dados obtidos observou-se que entre as participantes 27 (87,10%) 

afirmaram ter tido aborto espontâneo, e (4) 12,90% referiram estar em pós-aborto provocado. 

Em relação ao planejamento da gestação observou-se que apenas 12 (38,71%) referiram ter 

planejado a gestação e 19 (61,29%) das gestações não tinham sido planejadas. Entretanto, 

evidenciou-se que 21 (67,74%) das participantes do estudo afirmaram não fazer uso de métodos 

contraceptivos. Ainda no tocante do uso de métodos anticoncepcionais, a tabela indica que 10 

mulheres (32,26 %) afirmaram que no momento da gravidez faziam uso de contraceptivo. No 

que se refere às informações relativas ao pré-natal 17 (58,84%) das entrevistadas afirmaram 

não ter iniciado o mesmo. O tipo de aborto mais observado foi o abortamento incompleto 18 

(58,06%), seguido do abortamento infectado 7 (22,58%). 

Em relação às variáveis gineco-obstétricas, observa-se que a idade da menarca 

obteve uma média 12,73 com desvio padrão de ± 1,7 anos, a idade gestacional apresentou 

mediana de 10 semanas com mínimo de 6 semanas e máximo de 21 semanas de gestação. A 

maioria 27 (87,10%) teve o início da vida sexual abaixo de 19 anos. 

Na tabela 3 apresenta-se os valores relacionados a mediana das variáveis gineco-

obstétricas dessas mulheres. 

Tabela 3. Distribuição das principais variáveis gineco-obstétricas das mulheres. Fortaleza, CE, 

jun, 2018. 

Variável Mediana Mínimo Máximo 
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Número de 

gestações 

2 1 8 

Número de partos 1 0 4 

Número de 

abortos 

1 1 5 

Número de filhos 

vivos 

1 1 4 

Número de 

parceiros nos 

últimos 3 meses 

1 1 2 

 

Verificou-se que o número de gestações apresentou variou de 1 a 8, com mediana 

de 2, nas mulheres com gestação anterior observou-se uma maior porcentagem de partos 

normais. A mediana de abortos, nas participantes do estudo, foi de 1 com no máximo 5. 

A seguir é apresentado um gráfico que aponta as principais sinais e sintomas do 

abortamento que levaram ao internamento das mulheres. 

 

Gráfico 1. Sinais e Sintomas do abortamento. Fortaleza, CE, jun, 2018. 

 

Foi observado que os principais sinais e sintomas que levaram as mulheres a 

procurar atendimento hospitalar foram sangramento intenso 27 (87,09%) seguido de cólicas 

intensas 20 (64,5%). 

5.2 Associação das principais variáveis do estudo com os tipos de aborto. 

Na tabela 4, segue as associações realizadas com as principais variáveis do estudo. 

SINAIS E SINTOMAS DO ABORTO

SANGRAMENTO

CÓLICAS

DOR

FEBRE

ABORTO FETAL

87,09%

64,5%

9,6% 3,2%

22,5% 
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Tabela 4. Associação das principais variáveis do estudo com os tipos de aborto. Fortaleza, CE, 

jun, 2018. 

Variável Aborto Total P-valor* 

 Espontâneo  

n (%) 

Provocado 

n (%) 

  

Idade     

0-19 anos 0 (0) 2(100) 2 (100) 0,00 

20-30 anos 15 (88,24) 2 (11,76) 17 (100) 

Mais que 30 

anos 

12 (100) 0 (0) 12 (100) 

Estado civil     

Solteiro 7 (63,64) 4 (36,36) 11 (100) 0,00 

Casado/morando 

junto 

20 (100) 0 (0) 20 (100) 

Renda familiar     

Até 1 salário 

mínimo  

6 (75) 2 (25) 8 (100) 0,37 

>1 até 3 salários 

mínimos  

15 (88,24) 2 (11,76) 17 (100) 

Maior que 3 

salários 

6 (100) 0 (0) 6 (100) 

Idade de início 

da vida sexual 

    

0-19 anos 23 (85,19) 4 (14,81) 27 (100) 0,40 
20 anos ou mais 4 (100) 0 (0) 4 (100) 

*Teste qui-quadrado 

 

Observa-se nessa tabela que a idade e o estado civil apresentaram significância 

estatística (0,00), com p<0,05, o que significa a influência dessas variáveis no tipo de aborto 

ocorrido. 

 

6 DISCUSSÃO 

 

A análise dos resultados desse estudo permitiu identificar o perfil sociodemográfico 

e gineco-obstétrico das mulheres hospitalizadas por abortamento em uma maternidade pública 

de Fortaleza-Ce. Observou-se que as mulheres em sua maioria possuíam parceiro fixo, uma 

escolaridade de nível médio, exercia atividade remunerada e que tiveram a primeira relação 

sexual na adolescência. Além disso, percebeu-se que as mulheres que buscaram atendimento 
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no hospital público do estudo possuíam condições socioeconômicas desfavoráveis e se 

autodenominaram de cor parda.  

Corroborando com o estudo de Araújo (2016) em pesquisa que fez revisão das 

características de mulheres que tiveram complicações devido situações de abortamento. Nesse 

estudo, observou-se um perfil semelhante, no que confere a idade, situação conjugal entre 

casada e união estável, desempregadas e que em sua grande maioria não planejou a gestação. 

Com relação à idade a média da faixa etária das participantes do estudo foi de 28,8 

anos o que demonstra que são mulheres jovens que estão vivenciando situações de abortamento. 

Foi encontrado relação estatisticamente significante relacionando a idade com o aborto. Tal 

achado é condizente com a literatura, que mostra que a faixa etária com maior concentração de 

abortos é dos 20 aos 30 anos (BRASIL, 2009b; ARAÚJO, 2016; DINIZ, 2017). O que pode ser 

justificado pelo fato de se concentrar o período de maior fecundidade das mulheres, na plenitude 

de suas atividades sexuais daí estarem mais susceptíveis às ocorrências de gestações desejadas 

ou não (RIBEIRO, 2013).  

No âmbito da situação conjugal, a maioria das entrevistadas afirmaram serem 

casadas ou viverem uma relação estável. Foi possível encontrar, no estudo, uma relação 

estatisticamente significante entre aborto e estado civil. Legitimando a literatura, estudos 

indicam que mais de 70% das mulheres que possuem histórico de abortos vivem uma relação 

considerada estável ou segura (BRASIL,2009b; ALMEIDA, 2015). A susceptibilidade a 

gravidezes sem planejamento guarda relação com o fato de algumas mulheres, quando 

vivenciam relações mais estáveis, possuírem dificuldade em adotar métodos contraceptivos, 

sobretudo, aqueles cuja participação masculina é fundamental, pois seus parceiros tendem a 

impedi-las dessa prática, o que mostra o controle masculino na contracepção feminina. Essa 

submissão, por vezes, atrela-se ao fato de as mulheres serem financeira e/ou emocionalmente 

dependentes de seus companheiros (BRITO, 2015).  

Entretanto, no estudo de Nader (2008) evidenciou-se que entre as mulheres que 

provocaram aborto, somente 5 (23,8%) tinham relação estável e 11 (52,4%) tinham parceria 

não fixa, ou seja, a parceria não fixa mostrou-se como fator de risco para aborto provocado. 

Costa (2012) encontrou resultados semelhantes em seu estudo onde 100% das mulheres que 

provocaram o aborto afirmaram não possuir parceiro fixo. 

Uma das principais formas de participação do homem no aborto provocado consiste 

na aquisição ilegal do misoprostol, o que é facilitado pelo fato de que grande parte das mulheres 

abortaram vivendo um relacionamento conjugal estabelecido (BRASIL, 2009b). 



30 
 

Quando analisado o aspecto da escolaridade observou-se que as maiores incidências 

foram de participantes que tinham concluído o ensino médio e que possuíam o ensino superior 

incompleto. Esses dados contradizem a literatura que tem evidenciado uma maior prevalência 

de mulheres que sequer concluíram o ensino fundamental e associa o baixo nível de instrução 

com maior risco de abortamento, e isto pode acontecer devido a menor adesão dos métodos 

contraceptivos ou o uso inadequado dos mesmos, e por influenciar em outras variáveis, como 

a inserção da mulher no mercado de trabalho e a renda familiar (SANTOS, 2011; COSTA, 

2012; DOMINGOS, 2014; DINIZ, 2017).  

Entretanto, um estudo com ampla base populacional analisou os fatores associados 

ao aborto como desfecho da primeira gestação entre jovens de 18 a 24 anos. A pesquisa mostrou 

que a renda familiar e a escolaridade constituem tais fatores: quanto maior a renda e a 

escolaridade, maiores as chances de a primeira gravidez resultar em um aborto (BRASIL, 

2009). Isso pode acontecer, pois mulheres com níveis educacionais mais altos podem estar mais 

motivadas para terminar uma gravidez não-planejada e completar sua educação ou aumentar 

sua experiência de trabalho (RAMOS, 2010). 

No que diz respeito à renda familiar das participantes, observou-se que variou entre 

1 a 3 salários mínimos, sendo mais prevalente mulheres com apenas um salário mínimo, 

revelando o baixo poder aquisitivo da amostra pesquisada. Um estudo, realizado em dois 

hospitais públicos da periferia da cidade de São Paulo, também revela a condição de exclusão 

das mulheres entrevistadas. E enfatiza que mesmo o aborto não sendo legalizado, mulheres com 

melhores recursos financeiros tem acesso a métodos mais seguros de interrupção da gestação, 

enquanto outras, de classes menos favorecidas, são obrigadas a se submeter a procedimentos 

inseguros, que podem colocá-las em condições de risco de morte. É relatado que um dos 

motivos para a mulher recorrer ao aborto refere-se à falta de condições financeiras, seguido pela 

falta de apoio do companheiro (BORSARI, 2013). 

Quanto a raça, a maioria das entrevistadas se autodeclaram serem de cor parda. Tal 

fato está de acordo com a Pesquisa Nacional do Aborto realizada em 2016, onde das 2.002 

mulheres participantes da pesquisa, 998 se autodeclararam pardas ou negras (DINIZ, 2017). 

Em um estudo que avalia a mortalidade materna de mulheres negras no Brasil, observou-se que 

as mulheres de raça/cor negra apresentaram características socioeconômicas e demográficas 

piores se comparado com às outras etnias e sugeriu que há relação entre raça, condições de vida 

e mortalidade materna. E concluiu que as mulheres negras apresentam maior razão de 

mortalidade materna (MARTINS, 2006). Os indicadores de saúde evidenciam que as mulheres 

negras vivem em piores condições de vida, com nível socioeconômico muito baixo, piores 
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níveis de renda e escolaridade e menos acesso a serviços de saúde de boa qualidade, estando 

mais expostas a riscos de adoecer e morrer (IBGE, 2015) 

Com relação as variáveis gineco-obstétricas, observou-se que a idade média da 

menarca das mulheres que participaram do estudo foi de 12,73 anos, e 87,10% das entrevistadas 

tiveram a coitarca antes dos 19 anos, evidenciando que o início da vida sexual se deu no período 

da adolescência. Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Santos (2011), em 

que 67,1% das respondentes tiveram a menarca entre 12 e 14 anos de idade e idade da primeira 

relação sexual prevaleceu entre 15 e 19 anos, correspondendo a 74,2% dos casos. Esse período 

é marcado por variadas experimentações, dentre eles inclui-se o início dos relacionamentos 

interpessoais, como as relações sexuais, nem sempre protegidas, podendo resultar em gestações 

não planejadas e abortos inseguros (NUNES, 2017). Nesse sentido, considera-se importante a 

articulação de diversos setores da sociedade, como: família, escola, instituições de saúde, para 

o planejamento e execução de medidas educativas abordando sexualidade e reprodução, com 

vistas a reduzir tabus, mitos e, consequentemente, gestações não planejadas (BRITO, 2015). 

Quanto a etiologia do abortamento vivenciado pelas participantes, observou-se 

maior prevalência de mulheres (87,10%) que afirmaram ter sofrido abortamento espontâneo em 

comparação àquelas que afirmaram ter provocado o aborto. Brito (2015) em um estudo que 

analisava o perfil de mulheres em situação de abortamento numa maternidade de Pernambuco 

encontrou resultados semelhantes. Entretanto, frisou que o maior quantitativo de abortamentos 

espontâneos não necessariamente apresenta-se como verídico, pois a temática do abortamento 

está associada a valores religiosos e preconceitos sociais que tendem a impossibilitar as 

mulheres de revelarem sua real condição por temor de serem estigmatizadas. 

Concernente ao planejamento da gestação, 61,29% das entrevistadas afirmaram que 

a gestação atual não havia sido planejada. Essa informação é importante quando se necessita 

estabelecer programas de assistência à saúde materna e perinatal, uma vez que os índices de 

morbidade e mortalidade nesta área são elevados nos países em desenvolvimento. Ademais, em 

relação ao planejamento da gravidez, as mulheres com gravidez não desejada e seus filhos estão 

mais vulneráveis a diversos fatores de risco gestacionais e perinatais, especialmente entre os 

mais pobres (PRIETSCH, 2011). Corroborando com esse fato, Costa (2012) observou em seu 

estudo que 58,9% das mulheres que não planejaram a gravidez provocaram o aborto, assim, a 

gravidez não planejada foi fator de risco para a indução do aborto. A chance de aborto 

provocado acontecer na gestação não planejada foi 2,4 vezes maior que na planejada.  

Chamou atenção, que apesar do elevado índice de gravidez não planejada, 67,74% 

das mulheres que participaram do estudo não faziam uso de nenhum método contraceptivo. 
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Apenas 32,26% afirmaram fazer uso de métodos para evitar uma gravidez. Os métodos mais 

prevalentes foram o preservativo masculino e o anticoncepcional oral. Fato semelhante foi 

encontrado no estudo de Almeida (2015), onde destacaram-se as mulheres que não faziam uso 

e das mulheres com história de abortamento em gravidez anterior, 82,2% não estavam 

utilizando métodos contraceptivos quando engravidaram; entre aquelas que afirmaram a 

tentativa de aborto na gestação atual, 74,7% também não faziam uso dos métodos. A escassez 

de informação sobre planejamento familiar e a falta de acesso a métodos contraceptivos 

contribuem com o aumento dessas gestações e, consequentemente, para o aborto em condições 

inseguras (SELL, 2015). Costa (2012) observou que as mulheres que tiveram aborto provocado 

tiveram menos informações sobre o uso correto e sobre as queixas possíveis ao uso do método 

anticoncepcional o que poderia ser fator de risco para a indução do aborto.  

Fatores intersecionam-se na ocorrência de uma gravidez não planejada e do não uso 

de contraceptivos, a exemplo de dificuldades de acesso à informação e aos contraceptivos, que 

levam as mulheres a desistir de ir aos serviços de saúde; dificuldades financeiras; ambivalência 

do desejo, tendendo a “descuidar-se” e ocorrer a gravidez, com aceitação ou decisão pelo 

aborto, a depender do suporte do parceiro e familiar (SOUSA, 2011). 

No que diz respeito a quantidade de gravidez, obteve-se uma mediana de 2 

gestações e uma variação entre um e a quatro filhos vivos. Corroborando com o estudo de 

Almeida (2015), que encontrou resultado semelhante em mulheres no Pernambuco. Os 

resultados condizem com a realidade atual do país que vive uma transição de fecundidade. Na 

década de 80 o declínio foi na ordem 38,6%, nos anos 2000 observou-se um descenso na ordem 

de 11,9% e a entrada do século XXI encontrou mulheres com uma média de 2,4 filhos 

(BERQUÓ, 2006).  

Isto pode estar atrelado à descoberta da pílula anticoncepcional e outros métodos 

contraceptivos, que possibilitam a mulher ser a dona de sua sexualidade, decidindo por ter ou 

não filhos, bem como o período apropriado para tê-los. Ademais, na atualidade, a população 

feminina tem desejado, a priori, ascender profissionalmente e garantir estabilidade financeira, 

deixando em segundo plano a opção de ter filhos (BARBOSA, 2007). Além disso, o uso de 

métodos anticoncepcionais modernos provocou uma redução na incidência e no predomínio de 

abortamentos induzidos, inclusive nos lugares onde o abortamento está disponível sem qualquer 

restrição (OMS, 2013). 

O número de partos variou de zero a quatro, e das mulheres que viveram essa 

experiência no estudo 66,67% afirmaram ter tido parto normal. Um estudo realizado em duas 
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capitais brasileiras, com mulheres em situação de abortamento identificou que houve maior 

concentração de aborto em primíparas em ambas as capitais (NOMURA, 2011). 

Quanto as causas de internamento das mulheres do estudo, sobressaiu-se o 

sangramento intenso seguido das cólicas fortes e dores abdominais. A literatura tem mostrado 

que os sinais e sintomas comuns ao abortamento são sangramento transvaginal em grande 

quantidade que pode durar 24 horas, seguido de sangramento leve que pode perdurar vários 

dias, dor abdominal, além de sinais de infecção pós aborto que incluem tontura, febre e 

calafrios. Outros sinais são os coágulos sanguíneos contendo material embrionário e 

placentário. Entre as complicações do abortamento podem ocorrer grandes hemorragias, 

perfurações uterinas, ulcerações do colo e vagina, infecções, complicações tardias e transtornos 

da menstruação (NERY, 2006; SILVA 2010). 

Diante desse perfil, torna-se mais evidente os ensejos que levam essas mulheres a 

cometerem um aborto, uma vez que vivenciam uma situação financeira precária, instabilidade 

no relacionamento, os quais, consequentemente, ocasionam fragilidade na estrutura familiar. 

Além disso pesquisas sobre aborto no Brasil comprovam que a ilegalidade traz consequências 

negativas para a saúde das mulheres, pouco coíbe a prática e perpetua a desigualdade social 

(ARAUJO, 2016; BRASIL, 2009b). 
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7 CONCLUSÃO  

  

Esse estudo pode identificar as variáveis sociodemográficas e gineco-obstétricas 

das mulheres que foram internadas por abortamento em um hospital público de Fortaleza. 

Percebeu-se que tratam-se de mulheres pardas, jovens, com relacionamento conjugal estável, 

vivendo em condições econômicas desfavoráveis, que iniciaram cedo sua vida sexual e que já 

tinham tido outras gestações. 

Foi possível perceber que um percentual significativo, das participantes do estudo, 

não fazia uso de métodos contraceptivos e tiveram gestações não planejadas. Sendo necessário 

a promoção de medidas educativas acerca do planejamento familiar e atividade sexual 

responsável afim de reduzir a falta de informação sobre contracepção na sociedade. Dessa 

forma, os profissionais de saúde, em especial o enfermeiro que tem como uma das suas 

competências a promoção da saúde, conhecendo os resultados dessa pesquisa poderá ampliar 

seus conhecimentos e favorecer o cuidado, ofertando ações de planejamento familiar adequadas 

a realidade dessas mulheres.  

Ressalta-se como limitação desse estudo o fato da maternidade escolhida ter 

adotado o protocolo de encaminhar os abortamentos retidos para outras unidades, diminuindo 

significativamente o número da amostra. Além da dificuldade encontrada para que as mulheres 

revelassem o tipo de aborto.  

Melhorando o planejamento familiaressas mulheres juntamente com seus parceiros 

serão capazes de decidir com responsabilidade o método contraceptivo adequado. Além de 

reduzir os impactos físicos, psicológico e social de uma gestação não planejada e da possível 

indução de um aborto. 
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APÊNDICE A 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICOS VARIÁVEIS GINECO-OBSTÉTRICO 

Qual sua idade? Idade da Menarca? 

Estado civil? 

1- Solteira  

2- Casada ou morando junto 

3- Separada  

4- Viúva 

Idade do início da vida sexual? 

Escolaridade/ anos de estudo 

0- Nenhuma série cursada  

1- Fundamental  

2- Médio  

3- Superior 

Qual série de ensino? 

Quantas gestações? 

Quantos partos? 

Quantos abortos? 

Número de filhos vivos? 

Possui ocupação remunerada? 

1- Não 

2- Sim, Qual? 

Quantidade de parceiros sexuais nos últimos 3 

meses?  

Renda Familiar: Gestação Planejada? 

1- Não 

2- Sim 

Quanto a cor da sua pele, raça, etnia você se 

considera: 

1- Branca 

2- Negra 

3- Parda 

4- Amarela 

5- Indígena 

Iniciou o pré natal? 

1- Não 

2- Sim. Realizou quantas consultas? 
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Religião: Faz uso de método contraceptivo? 

1- Não 

2- Sim, Qual? 

Possui convênio ou plano de saúde? 

1- Não 

2- Sim, Qual? 

Já realizou alguma cirurgia no útero? (retirada de 

mioma, micro- cesárea pra interromper gravidez, 

para corrigir infertilidade, para tratar perfuração 

pós aborto, ou alguma outra causa) 

1- Não 

2- Sim 

 

Local de residência: 

1- Urbana 

2- Rural 

Motivo da internação? (situação clínica que a 

levou ao hospital) 

 

 

Esse aborto foi? 

1- Provocado 

2- Espontâneo  

Tipo de aborto? 

1- Aborto inevitável 

2- Aborto completo 

3- Aborto incompleto 

4- Aborto infectado 

5- Aborto habitual 

Idade gestacional no momento do aborto? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidado (a) por Thalita Pereira de Oliveira Batista, Estudante de 

Enfermagem, sob orientação da Enfermeira Professora Doutora Ana Karina Bezerra Pinheiro, 

a participar  como voluntário de uma pesquisa. Você não deve participar contra a sua vontade. 

Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos 

os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. A pesquisa que será realizada tem como 

título: “ESTUDO SOCIODEMOGRÁFICO DE MULHERES 

HOSPITALIZADAS POR ABORTAMENTO EM UMA MATERNIDADE DO 

CEARÁ”, que tem como finalidade identificar o perfil sociodemográfico e gineco-obstétrico 

das mulheres em situação de abortamento provocado ou espontâneo atendidas em uma 

maternidade pública de Fortaleza-CE. 

Assim, gostaria de contar com a sua participação, permitindo que seja realizada uma entrevista 

com você (a) para responder a um instrumento de dados. 

Esclarecemos que: As informações coletadas somente serão utilizadas para os objetivos da pes

quisa, sendo a sua participação voluntária, tendo você liberdade de desistir a qualquer moment

o da pesquisa. A sua recusa não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. As i

nformações ficarão em sigilo e o seu anonimato será preservado. Você será esclarecido (a) sob

re a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecid

o será impresso em duas vias, sendo que uma ficará com o pesquisador e a outra com você. A 

participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível nenhuma compen

sação financeira adicional. 

Gostaria de colocar que a sua participação será de extrema importância para realização desta p

esquisa. Se necessário, pode entrar em contato com a pesquisadora. 

Endereço dos responsáveis pela pesquisa: 
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                                                                                    Fortaleza,         /       /                                         

 ________________________________             ______________________________ 

                Nome do voluntário                                       Assinatura do voluntário 

________________________________                 _____________________________ 

            Nome do pesquisador                                           Assinatura do pesquisador 

________________________________                  ____________________________ 

            Nome da Testemunha                                      Assinatura da Testemunha 

(caso o voluntário não saiba ler)                                 (caso o voluntário não saiba ler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: Thalita Pereira de Oliveira Batista    Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 949 – Rodolfo Teófilo   Telefone: (85) 33668057 

Nome: Ana Karina Bezerra Pinheiro  Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 949 – Rodolfo Teófilo   Telefone: (85) 33668057 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de ética em Pesquisa da UFC. Rua Coronel Nunes Melo, 1000 – Rodolfo 

Teófilo. 

Telefone: (85) 33668344 
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