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Resumo

O abortamento é um grave problema de saúde pública e a desumanização do atendimento às mu-
lheres que passam por esse processo é uma realidade de muitos serviços de saúde. Tal situação 
pode sensibilizar a mulher, fazendo-a sofrer física e emocionalmente, e se agravar devido a uma 
assistência despreparada. O presente trabalho busca contribuir para a humanização do atendi-
mento a pacientes em processo de abortamento. Trata-se de uma pesquisa de Revisão Bibliográfi-
ca Narrativa, com o objetivo de mostrar a importância da atenção humanizada ofertada à mulher 
em processo de aborto diante das parturientes, identificar os constrangimentos passíveis de ocor-
rer durante e após procedimentos e sugerir propostas que venham a minimizar a dor psicológica 
dessa mulher e seus familiares frente ao processo de abortamento.
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1 Introdução
Abortamento — trata-se de um grave problema de 
saúde pública. Na visão estritamente médica, obs-
tétrica, a palavra aborto é reservada para a inter-
rupção da gestação até a 24ª semana de gravidez, ou 
seja, até a ocasião em que o feto passa a tornar-se 

capaz de vida, independentemente do útero mater-
no; daí em diante, o fato ocorrido passaria a se cha-
mar parto prematuro. Não há diferença substancial, 
salvo a exigência que a lei faz, de que, para denomi-
nar-se uma situação como aborto é indispensável 
que tenha ocorrido a morte do nascituro, cuja vida 
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é o valor a ser juridicamente preservado. (PESSINI; 
BARCHIFONTAINE, 2007).

A desumanização do atendimento às mulheres em 
processo de aborto é uma realidade de muitos ser-
viços de saúde. É importante reconhecer que a qua-
lidade da atenção desejada inclui aspectos relativos 
à sua humanização, incitando profissionais, inde-
pendentemente dos seus preceitos morais e religio-
sos, a preservarem uma postura ética, garantindo 
respeito aos direitos humanos das mulheres. (MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

A maternidade é algo desejado pela maioria das 
mulheres. Por isso, a mulher que engravida e pas-
sa pelo processo de abortamento acaba enfrentando 
processos dolorosos. Muitas vezes, a culpa e a de-
pressão são alguns dos sinais desse processo (MOT-
TA, 2005).

O processo de abortamento sensibiliza a mulher, 
fazendo-a sofrer física e emocionalmente, e é pas-
sível de agravar devido a uma assistência despre-
parada. Isso pode pôr em risco a vida da mulher, 
expondo-a a intercorrências que podem gerar re-
percussões no âmbito biopsíquico-social-espiritual. 
Isso se torna evidente no ambiente hospitalar. E esse 
ambiente, no qual ela é colocada, até por questão de 
números de leitos, salas disponíveis, é o mesmo am-
biente das mulheres que estão em trabalho de parto.

Segundo Motta (2005), muitas mulheres já relata-
ram constrangimento no atendimento, quando al-
guns profissionais percebem indícios de que se tra-
ta de aborto induzido. Infelizmente, as relações in-
terpessoais no âmbito da vida hospitalar são super-
ficiais. Existem profissionais competentes no que 
fazem, mas com dificuldades de interagir com essas 
mulheres. 

Na prática profissional, constata-se que mulheres 
que estão em trabalho de parto ficam no mesmo 
ambiente trazendo, muitas vezes, uma dor ainda 
maior para a mulher que gostaria de ter seu bebê 
no colo. Faz-se, portanto, necessário rever a estru-

tura física, a fim de evitar maiores constrangimen-
tos para essas clientes e familiares.

Logo, qual é a importância, neste trabalho, da aten-
ção humanizada ofertada à mulher em processo 
de abortamento diante das parturientes que este-
jam no mesmo ambiente? A importância consiste 
em identificar os constrangimentos passados pelas 
mulheres que estão nessa situação, bem como citar 
os problemas psicológicos passíveis de ocorrer du-
rante e após procedimentos, sugerindo propostas 
que venham a minimizar sua dor psicológica e de 
familiar frente ao processo de abortamento.

As mulheres nesse processo, na Unidade Hospita-
lar, são expostas a situações constrangedoras, po-
dendo desenvolver transtornos emocionais. O pre-
sente trabalho busca, de forma teórica, contribuir 
para a humanização do atendimento a pacientes em 
processo de aborto e que estejam no mesmo local 
que as parturientes.

2 Metodologia
Trata-se de uma pesquisa de Revisão Bibliográfica 
Narrativa, que consiste em publicações apropria-
das para descrever e discutir o desenvolvimento 
sob o ponto de vista teórico ou contextual. É im-
portante salientar que, neste tipo de estudo, a sele-
ção e a interpretação das informações podem es-
tar sujeitas à subjetividade do autor. Constitui-se, 
basicamente, de análise da literatura que foi publi-
cada em livros, artigos, assim como análise crítica 
pessoal do autor. 

Um artigo de Revisão Narrativa é constituído 
de: Introdução, Desenvolvimento (texto divi-
dido em seções definidas pelo autor com títu-
los e subtítulos, de acordo com as abordagens 
do assunto), Comentários e Referências (RO-
THER, 2007).

Foram utilizados os seguintes descritores — abor-
to, humanização, enfermagem — como critérios de 
inclusão de todo referencial teórico relativo aos des-
critores e o período de tempo escolhido.
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O período de busca deu-se entre os meses de agos-
to e outubro de 2017. Foram escolhidos como pe-
ríodo de publicação os últimos 5 anos, salvo traba-
lho com data superior a este períodos pelo fato de 
conter dados relevantes sobre o tema. 

A partir da busca na base de dados LILACS, Bireme, 
SciELO e MEDLINE, foram encontrados 10 traba-
lhos relacionados ao tema.

3 Resultados e discussão
Segundo o Ministério da Saúde, o aborto é a inter-
rupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana, com 
o produto da concepção pesando menos de 500 g, 
sendo este eliminado no processo de abortamento. 
(ANJOS, 2013).

Os únicos três casos nos quais pode ser praticado 
legalmente por médicos são: risco de vida da ges-
tante, gravidez resultante de estupro e, desde abril 
de 2012, anencefalia (ZORDO, 2012). Em países 
como o Brasil, onde o aborto é criminalizado na 
maioria das situações, há uma perversidade para 
com as mulheres, especialmente às de classe social 
menos favorecida (ANJOS, 2013).

Esse processo é a segunda causa de internamento 
nas unidades de Emergência Obstétrica no Brasil. 
O aborto está entre as quatro principais causas de 
mortalidade materna no País. Os dados referentes 
à hospitalização no Sistema Único de Saúde (SUS) 
mostram que a curetagem pós-aborto represen-
ta um dos procedimentos obstétricos mais rea-
lizados (MCCALLUM; MENEZES; REIS, 2016). 
Quando as mulheres chegam aos serviços de saúde 
em processo de abortamento, sua experiência é fí-
sica, emocional e social (BRASIL, 2011). Essas mu-
lheres ficam em unidade de pré-internamento jun-
to com parturientes, e submetidas a preconceitos de 
diversas formas, tanto dos profissionais que ali es-
tão presentes quanto das parturientes e familiares. 

Mesmo se tratando de um aborto provocado, nós, 
profissionais, não sabemos a motivação de tal ato. 
Algumas são obrigadas por familiares ou parceiros 

a cometer o ato, outras fazem por vontade própria, 
mas encontramos, também, as situações de mulhe-
res ou casais que desejavam muito a criança que 
estava por vir. E o constrangimento existe quando 
essas mulheres são colocadas no mesmo ambien-
te que as mulheres que estão ali para ter o bebê ou 
simplesmente passando pela emergência para al-
guma avaliação, em que a ausculta de batimentos 
daquele feto é possível de ser ouvida por elas, sem 
contar com o descaso que passam e até as piadas 
que, às vezes, acabam escutando.

No processo de abortamento, há a interrupção de 
um percurso biológico natural e esperado. Inde-
pendentemente de esta gestação ser desejada e pla-
nejada ou não, a mulher vai se deparar com a ma-
ternidade (NOMURA, 2011). 

Berek (2015) comenta que se percebe uma varieda-
de de sentimentos que marcam a trajetória na vi-
vência da situação abortiva, o que deixa a mulher, 
no momento, apreensiva com essa nova experiên-
cia, mesmo tendo apoio.

A literatura não traz uma relação direta de causa e 
efeito entre aborto e depressão, no entanto, essa as-
sociação tem sido reconhecida. O que alguns traba-
lhos trazem, hoje, sobre o tema é que existe uma al-
ta frequência de melancolia, sentimento de culpa e 
diminuição de autoestima em mulheres que viven-
ciaram alguma situação de abortamento (ZEFERI-
NO, 2013).

É uma situação responsável por intenso sofrimen-
to e que pode gerar depressão e diminuição da esti-
ma pessoal, dependendo do contexto socioeconô-
mico e cultural das mulheres associado aos fatores 
de risco, tais como econômicos, apoio familiar e do 
companheiro, uso de álcool e drogas por elas e pela 
família, desemprego, falta de renda, trabalho, mo-
radia e qualidade de vida (ZEFERINO, 2013).

A enfermagem brasileira tem reconhecido há 
muito tempo que não apenas a saúde física, 
mas também a saúde mental são um direito do 
ser humano, sendo uma de suas tarefas pro-
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mover a saúde mental das pessoas em todas as 
fases do processo saúde-doença.

É importante o preparo de profissionais de saúde 
para atender a essas mulheres, em especial, de en-
fermagem, pois necessitam de qualificação para as-
sistência integral à saúde da mulher, em especial, 
no que diz respeito à situação abortiva, o que, mui-
tas vezes, deixa a mulher sem a devida assistência 
hospitalar ou, quando esta existe, pode ocorrer de 
maneira desumanizada. Este fato é constatável pela 
observação direta de visitantes e de trabalhadores 
sensíveis e comprometidos com a missão social. 
(NERY, 2014).

É importante conscientizar estes profissionais e os 
responsáveis por esses setores a investir em méto-
dos que minimizem a dor de tais mulheres, através 
de conversas com psicólogos e assistentes sociais, e 
privacidade, já que se percebe que o abortamento 
é um fenômeno complexo, permeado por questões 

éticas, culturais e religiosas. Há que se considerar a 
importância dos profissionais de saúde, a partir da 
proposição de reflexões acerca do cuidado, que vão 
além do conhecimento científico e de procedimen-
tos técnicos, envolvendo percepções, sentimentos 
e ética (SANTOS, 2011).

4 Conclusão
O ato de acolher e orientar as mulheres em situa-
ção de abortamento é fundamental quando se fala 
em atenção com qualidade e humanizada. É tratar 
de maneira digna e respeitosa.

Todos os profissionais da equipe deveriam promo-
ver esse acolhimento, inclusive pelo fato de o mes-
mo fazer parte da prática educativa. Ressalte-se que 
é responsabilidade da equipe, entre outras coisas, a 
realização de procedimentos técnicos de forma hu-
manizada e informando às mulheres sobre as inter-
venções necessárias.

HUMANIZED ATTENTION TO WOMEN IN THE PROCESS OF ABORTMENT IN THE SAME  
ENVIRONMENT OF THE PARENTS

Abstract 

Abortion is a serious public health problem and the dehumanization of care for women who go 
through this process is a reality of many health services, which can sensitize the woman, causing 
her to suffer physically and emotionally, and can aggravate due to to unprepared assistance. The 
present work seeks to contribute to the humanization of care to patients in the process of abor-
tion. This is a Narrative Bibliographic Revision research, aiming to show the importance of the 
humanized care offered to the woman in the process of abortion before the puerperal women 
and to identify the constraints passed by these women who are in abortion situation, as well as to 
mention the psychological problems that may occur during and after procedures and be able to 
suggest proposals that will minimize the psychological pain of women and their families in the 
face of the abortion process.

Keywords: Abortion. Humanization. Nursing.
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