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Artigo Original

PERFIL DE MULHERES EM SITUAt;:ÁO DE ABORTAMENTO ATENDIDAS EM UMA
MATERNIDADE PÚBLICA DE TERESINA-PI

PROFlLE OF WOMEN IN SITUATION OF ABORTlON ASSISTED IN A PUBLlC MATERNITY IN
TERESINA-PI

PERFIL DE LA MUJER EN SITUAClON DE ABORTO ASISTIDAS EN UNA MATERNIDAD
PÚBLICA DE TERESINA-PI

Artane Gomes dos Santcs', Inez Sampaíc Nery', Érída Zoé Lustcsa Furtado-', FernandaMarfa de jesus Scusa Pires de Moura"

o abortamentc é um problema de saúde pública resultado da ínter-relacáo de fatores socio económicos, culturais, entre outros. O
estudc objetívou identificar o perfil de mulheres cm sttuacío de abortamentc atendidas em uma maternidade pública de 'terestna

PI Brasil. Pesquisa de natureza quantitativa. A coleta de dados fo¡ realizada pelas autoras através da técnica de entrevista corn
preenchimento do formulárío junto a 70 mulheres. Os resultados evídenciaram que: 42,9% das entrevistadas tinham ídade de 20
a 28 anos; 35,7% ensíno fundamental incompleto; 61;FYo nao exerciam atívidade remunerada; 50,0% possulam renda familiar de
até um saláríc mínimo; 34,3% tínham relacionamentc estável; 67,1% tíveram menarca entre 12 e 14 anos e 74,2% tiveram ccitarca
entre 15 e 19 anos. Assim, percebeu-se a impcrtáncía da crtacác de espaccs de diálogo no ambiente doméstico, bem como, devídc
apoío e acompanhamento por parte do prcñssíonal de saúde, em especial da enfermeira, amulher vítíma de abortamento.
Descrttores: Aborto Habitual; Saúde da Mulher: Enfermagem.

Abortion ís a public health problem resulting from t.he inter-relatíonshlp between socío-economic and cultural factcrs, among
others. The study aímed to ídentífy t.he profíle of women in sttuatíon of ahortíon asststed in a publíc maternity hospital in Teresina
-- PI- Brazíl. It ís a quantitative research. The data ccllecticn was ccnducted by thc authcrs through the technique cfínterview with
questícnnaires to 70 women. The rcsutts shcwed that me prevalent agc of the respondents was 20-28 years (42,9%), 35.7% with
íncomplete baste education, 61.4q!o díd not perform paíd work, 50.0q!o had family income up to the mínímum wage; 34.3% had a
steady relationshíp, 67.ICYo had had menarche between 12 ami 14 years of age ami 74.2q!o had their ñrst intercourse between 15
and 19. Thus, we realízed the ímportance of creatíng spaces for dialogue on dcmestíc envíronment, as well as proper support and
monitoring by health prcfessíonals, especially mu-ses, to women who had been víctíms of abcrtion.
Descrlptors: Abortíon, Habitual; women's Healt: Nurstng.

El aborto es un problema de salud pública resultado de inter-relación de factores socio-económicos, culturales, entre otros. El
estudio objetivó identificar el perfil de mujeres en situación de aborto asistidas en maternidad pública de Teresína - PI. Pesquisa
de naturaleza cuantitativa. La colecta de datos fue realizada por las autoras a través de técnica de entrevista con relleno del
formulario con 70 mujeres. Los resultados evidenciaron; 42,9% de las entrevistadas tenía edad de 20 a 28 años; 35,7% educación
básica incompleta: 61,4% no ejercía actívídad remunerada; 50,Oq!o tenía ingresos familiares hasta salario mínimo; 34,3% tenía
relacícnamíentc estable; 67,1% tuvo menarquía entre 12 y 14 años y 74,2% tuvo primera relación sexual entre 15 y 19 años.
Percibió la importancia de crear espacios para el diálogo en el hogar y el apoyo y seguimiento adecuados por el profesional de la
salud, especialmente la enfermera, a la mujer víctima del aborto.
Descriptores: Aborto Habitual: Salud de la Mujer; Enfermería.
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INTRODU~ÁO

A Organízacáo Mundial de Saúde (OMS) estima que,

no mundo todo, cerca de 500 mil mullieres morrem, a cada

ano, de causas relacionadas a gcstacáo, senda que 98%

dessas ocorrem nos países cm desenvolvimento. Nesses

Iocaís, complicacoes de aborto sao responsáveis por 15%

do total das martes maternas a cada ano. Desse modo,

verifica-se que a prátíca da interrupcáo da gravidez espe

lha as desigualdades sociais brasileiras, já que as mulhe

res pertencentes a classes sociais menos favorecidas sáo

as que estáo mais expostas a procedimcntos inseguros, na

maioria das vezes, realizados por profissionats nao espe

cializados, utilizando-se de técnicas perigosas que podem

acarretar fisco de vida OH sequelas irreversíveis(1).

O Código Penal Brasileiro, no artigo 124, caracteri

za como críme o aborto provocado pela gestante ou com

seu consentimento. Contudo, o artigo 128 dispóe que nao

se deve punir a rcalízacáo do aborto nos casos de risco de

vida da gestante e de gravidez resultante de estuprol-J.

No entanto, apesar da existencia dessas medidas

Iegais, estatística feita pelo Ministério da Saúde, no Bra

sil, mostra que cerca de um nnlháo de abortos sáo feitos

clandestinamente por ano; 300 mil mulheres sáo inter

nadas com complicacóes decorrentes de abortos clan

destinos; 10 mil morrem por causa de aborto mal feito;

205 abortos legais foram feitos até hoje por hospitais pú

blicos no Brasil e 47% das mulheres que fizeram abortos

nos hospitais em Sao Paulo tinham até 19 anos(3).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística (IB(;E), no período de 1980 a 1994, a regíáo

Nordeste foi considerada a segunda regiáo hrasileira de

maior incidencia de abortos, perdcndo apenas para a re

giáo Sudeste(3). No Estado do Piauí, o aborto constituí a

quarta causa de morte matemaí"J.

Pessoas leigas ou até mesmo prcfissionais de saú

de confundem os vocábulos aborto e abortamento, utili

zando-os como smónimos. Contudo, tais dencrninacoes

sao distintas, visto que, o aborto é o produto conceptual

eliminado e o abortamento é a expulsáo do feto (5), po

deudo ocorrer espontaneamente ou de forma induzida,

Considerando-se que o aborto constítuí um im

portante problema de saúde pública, pretenden-se com

este estudo identificar o perfil sociodemográfico e gine

co-obstétríco de mulheres em situacáo de abortamento,

provocado ou espontáneo, atendidas ern urna maternida

de pública de Teresina-Pl.

Santos AG; Nery ]S,Furtado ÉZL Maura FMfSP

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de natureza quantítativa

descritiva, realizado com mullieres hospitalizadas, em

processo de abortamento, cm urna maternidade pública

de referencia para o atendimento á mulher no ciclo graví

díco-puerperal, situada em Teresina-Pl.

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi

um formulário previamente elaborado contendo ques

toes abertas e fechadas, o qual foi submetido a um pré

-teste e a seguir as devidas correcóes, de acorde com as

variáveis do estudo. A técnica utilizada para o prcen

chimento do formulário foi a entrevista individual, que

consiste numa técnica bastante relevante e que permite

desenvolver relacóes mais próximas entre as pessoas

seudo, também, considerado o procedirnento mais utili

zado no trabalho de campo.

Neste formulário Ioram contempladas variáveis só

ciodemográficas como: idade, estado civilj sítuacáo con

jugal, renda familiar, cscolarídadc, ocupacáo/prcfissáo: e

dados gineco-obstétricos: menarca, inicio da vida sexual,

número de gestacóes e abortos, A populacáo do estudo

foi composta por 70 mulheres hospitalizadas que tíveram

como causa de ínternacáo o abortamento. Estas mulheres

forarn abordadas nas enfermarias e, as que aceitaram par

ticipar da pesquisa, encaminhadas a um ambiente mais

reservado (sala de reunióes] para, dessa forma, evitar

possíveis constrangimcntos. É importante ressaltar que

mulheres em pós-operatório imediato por curetagem,

bem como aquelas com estado emocional debilitado c/ou

portadoras de distúrhios mentais foram excluidas da pes

quisa devido á fragilidade em que se encontravam.

A coleta de dados ocorreu no período de abril a

maio de 2009, uulízou-se o método de janelas de tempo,

que permite economia de ternpo e pessoal para a pesqui

sa e evita o viés de sazonalidade, sendo multo aplicado a

eventos que estáo por acontecert''! Desse modo, mesmo

nao havendo um cálculo previo do tamanho da amostra

a populacáo foi representada sem prejuízo, considerando

o método de selccáo utilizado. Ncste sentido, o período

de coleta dos dados totalizou 08 semanas consecutivas,

sendo que, em cada urna dessas semanas tres dias foram

aleatoriamente utilizados para a investigacáo. Nos dias

aleatoriamente selecionados de cada semana, as pesquí

sadoras cornpareceram á maternidade em questáo em

dois turnos para verificar se houve ínternacáo por abor

tamento, para realizar as entrevistas.

Rev Rene) Fortaleza; 2011 jul/set, 12(3):494-501. 495
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Escolartdade

[contlnuacáo - Tabela 1]

25 35,7

04 5,7

14 20,0

19 27,1

06 8.6

02 2,9

70 100,0

09 12.9

27 38;6

14 20;0

20 28,6

70 100,0Total

Sem ccupacáo

Atividade do lar

Trabalha

Ocupacáo/profíssác

Estudante

Enstnc médto completo

Ensíno superior incompleto

Ensíno superior completo

Enstnc médto incompleto

Total

Enstnc Fundamental incompleto

Enstnc Fundamental completo

A tabela 1 revelou que a faixa etária prevalente foi

20 a 28 anos (42,9%). No que se refcrc aescolaridade

o maior Índice de abortamento foi observado entre as

mulheres que nao concluíram o ensino fundamental, ou

seja, 35,7% das pacientes. Em relacao a ocupacac/prc

fissáo, os achados revelaram que 61,4% das mulheres

que se ínternaram por abortamento náo exercíam ati

vidade remunerada. Destas. 28,6% náo tinharn ocupa

cáo, 20,0%l rcalízavam atívidadcs do lar e 12,9%l eram

estudantes.

A selecáo da amostra realizou-se por amostragem

acidental, a qual se forma a partir dos elementos que váo

aparecendo, até completar os 70 pacientes. Neste tipo de

amostragem nao existe a prcocupacáo com o descnho

prévio, posto que o objetivo seja descrever as principais

características do grupo ou do problema e nao genera

lizar as conclusóes pela potencia de vieses que podem

surgirf/I,

Antes da realízacác da entrevista, foi explicado a

todas as mulheres abordadas sobre os objetivos do es

tudo, bem como, sua importáncia, dando a elas o livre

arbítrio em participar ou náo deste estudo. Do total de

mulheres abordadas, cinco recusaram-se a participar da

entrevista.

Para a análise dos dados utilizou-se o software

SPSS versáo 16.0 e os dados foram apresentados em for

ma de tabelas possibilitando a discussáo com base na re

visáo da literatura sobre o tema. Através da análise das

variáveis, foi possível caracterizar o perfil das mulhcres

que vívencíaram o abortamento na maternidade pública

em questáo,

Esta pesquisa foi autorizada pelo Comité de Ética

em Pesquisa da UFPI (CAAE: 0020.0045.000-09j. As par

ticipantes foi apresentado o Termo de Consentímento Lí

vre e Esclarecido e garantida a confideucialidade e a prí

vacidade, conforme os princípios nortcadorcs dispostos

na Resolucáo n? 196/96 do Conselho Nacional de Salute.

RESULTADOS
Tahela 2 - Distribuicáo das mulheres com abortamento
segundo renda familiar e situacáo conjugaL Tcrcsina, PI,
Brasil, 2009 (n=70)

Nessa etapa seráo apresentados os dados, de

monstrados nas tabelas de :1. a 4, que foram obtidos a par

tir da entrevista com as 70 mulheres que fizeram parte

da amostra, em relacao as suas questóes sociodernográfi

cas e gineco-obstétricas.

Tabela 1.- Distribuicáo das mulheres com ahortamento

segundo idade, escolaridade, ocupacáu/proñssao. Tere

sína, PI, Brasil, 2009 (n=70)

vartáveís

Renda familiar em salártcs mínimos (SMJ

Até 1 SM

Maís de t 0.2 SM

Maisde2 0.3 SM

Mais de 3 SM

Nao sabe

Total

N (Yo

35 50,0

21 30,0

07 10,0

06 8,6

01 1,4

70 100,0

vartávels N %)
Sttuacéo conjuga!

Idade
Solteíra 26 37,1

12-19 ~2 17,1
Casada 24 34,3

20-28 30 42;9
Divorciada 01 1.4

2937 23 32,9
víúva 01 1.4

3846 05 o • Uníáo estável 18 25,7
f,.'-

Total 70 100,0
Total 70 100,0
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25 55,3 ' o 25,5 06 12,8 02 4,3 01
..., ,

47 100,0"-,J..

07 36ii 08 42;1 04 21,1 L9 LOO,O
02 66,7 01 33,3 03 100,0

Tabela 4 - Distribuicáo das mulheres ccm abortamcnto
por número de abortos, relacionada a renda familiar.
Teresina, PI, Brasil, 2009 (n=70)

Total

-¡ LOO,O- 01 100;0

Até De De 2 a 3 rnaís de Nao
1 SM 1 a 2 SM SM 3 SM sabe

N"j¡) N % Nú¡bNú¡bNú¡b

Renda familiar em salárlo mínimo (SM)

cóes
01 ; ; 47,8 07 30,4 03 no o; 4,3 01 4,3 23 100,0
02 15 65,2 OS 21,7 02 8,7 01 4,3 23 100,0
03 04 33,3 06 50;0 OI 8,3 OI 8,3 12 LOO,O
Mais de

05 41,7 03 25,0 01 8,3 03 25,0 12 100,0
03

Total 35

Número
de abor
tos
01
02
03
Mais de
03
Total 25 50,021 30,0 07 10,0 06 8,6 01 1,4 70 100,0
Número
de Gesta-

A Tabela 4 apresenta a distribuicáo das mulheres

que tíveram abortamento, segundo o número de abortos,

relacionando-os com a renda familiar. Dessa forma, ob

servou-se que as mullieres que tinham uma menor renda

familiar, até um salário mínimo, aprcsentaram maíor nú

mero de abortamcntos, já que, 66,7% tiveram trés abor

tos. Quanto ao número de gcstacóes. obscrvou-se que das

mulheres que tinharn mais de 03 filhos, 41,7% tinham

renda familiar de até um SM.

Tabela 3 - Distribuicáo das mulheres com abortamento
segundo idade da primeira menstruacáo, início da
atividade sexual e número de parceiros sexuaís que já
tíveram, Tcrcsma, PI, Brasil, 2009 (n=70)

Na tabela 2 evidencíou-se que a maíor parte das

rnulheres pesquisadas possuía urna baixa renda familiar,

ou seja, metade destas possuía renda de até um salário

mínimo e 30 o¡iJ de um a dais salarios mínimos. No que

díz respeito ao tipo de relacionamento do qual resultou

a gravidez atual, os resultados mostraram que havia um

número significativamente maior de mullieres cuja gravi

dez resultou de um relacionamento estável, já que, 34,3%

eram casadas e 25,7% tínham urna uniáo estável [possu

íam namorado fixo ou eram "juntas"), totalizando, assím,

60% das entrevistadas.

A Tabela 3 refere-se a distnbuicáo das mullieres

corn abortamento, segundo dados gíneco-obstétricos.

/\0 analisar os dados obtidos, observou-se que a primei

ra menstruacáo [menarca) da maíoria das entrevistadas

(67,1 %) ocorreu entre 12 e 14 anos. A idade da primeira

relacáo sexual [coitarca]. por sua vez, ocorreu entre 15 e

19 anos (74,2%). Desse modo, percebe-se que a primeira

relacáo sexual ocorreu na adolescencia tardia, de 15 a 19

anos, na maior parte da populacáo em estudo. Em rela

¡;;:<10 ao número de parceiros sexuaís, a proporcáo de quern

teve mais de um parceiro sexual é superior ade quem teve

apenas um parceiro, 54,3% e 45,7%, respectivamente.

vartávels N %

ldade da rnenarca [em anos)

90 15,7
D1SCUSSAO

04 5,7

52 742

10 14)

03 4,2

01 1,4

70 100,0

12 a 14

15 ou maís

Total

ldade no momento da primen-a
Relacác sexual [em anos)

13 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 30

38 ou maís

Total

Houve mats de um parcetrc sexual

Sim

Nao

Total

47

70

38

32

70

(7)

17,1

100,0

54,3

45,7

100,0

A análíse dos resultados deste estudo pcrmitíu

evidenciar o perfil sócio-demográfico e obstétrico das

mulheres hospitalizadas com diagnóstico de abortamen

to em uma maternidade pública de Teresína-Pl, Mulheres

estas que se enconrravam, na maioria das vezes, sern ati

vidade remunerada, com baixa escolaridade, corn corn

panheiro fixo e que tíveram a primeira relacáo sexual na

adolescéncía,

Analisando os dados do presente estudo, obser

vou-se que a idade prevalente do abortamento foi entre

20 e 28 anos (42,9%), [á o grupo etário de adolescentes

entre 12 e 19 anos representou 17,1% do total de entre

vistadas. Estas adolescentes engravidam sern ao menos

saberern o que está acontecendo com seu corpo, por nao

assocíar a relacáo sexual corn a fecundidade ou por nao

tornarem medidas para prevenir urna gravidez. SÓ enea-

Rev Rene) Fortaleza, 2011 jul/set, 12(3):494-50;. 497
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ram O problema quando já estáo grávidas e, para muítas

delas, o aborto é um método contraceptivol'tl.

No que diz respeito á escolaridade das entrevis

tadas, a maioria destas (35,7%1) cursou semente o ensí

no fundamental incompleto. lsso reflete o ahortamento

como resultado da falta de ínstrucáo dessas mulheres,

urna vez que, apenas 2,9% das pesquisadas possuíam en

sino superior completo.

Esses achados apontam que há, sem dúvida, urna

correlacáo entre escolaridade e contracepcáo: quanto

maior o grau de escolaridade da jovem, maíores sao as

chances de utilizacáo de algum método tanto na prime ira

relacáo sexual quanto nas subseqüentesl'".

Dessa forma, as oríentacóes educativas sobre se

xualidade devem cornecar o maís cedo possível, esclare

cendo aos jovens sobre os riscos a que se expóem quando

tém prátícas de relacóes sexuaís desprotegídas, Estudos

evídenciam que os adolescentes estáo maís preocupados

corn urna gravidez indcsejada do que com docncas sexu

almente transmissíveis (DST's)(101,

Alérn de apresentarem um baíxo grau de escola

ridade, a maíoria (61,4%) também nao exercia ativida

de remunerada. Essas duas variáveis sao, de certa for

ma, dependentes, pois um baixo nivel de conhecimento

remete ao desemprego, em urna sociedade capitalista e

corn o mercado competitivo da atualídade, Desse modo,

a interrupcáo prematura da cscolarídadc, a diminuicao

da capacidade de competir no mercado de trabalho e a

maíor ínstabílídade nas relacóes conjugais formam, de

certa forma, uma constelacáo de Iatores que colaboram

para urna maíor desvantagem social da qual pode erner

gil' urna gravidez índesejadaf''J.

Dcve-sc, ainda, rcssaltar que as mulhcres tém

apresentado uma grande quantidade de ültores que jus

tificam a sua decisao de n<1o prosseguir com a gravidez,

tais como: condi~<1o financeira inadequada, violencia do

méstica, projeto de vida e desemprego, dentre out.rosUl].

A presente pesquisa evidenciou esta condi~ao fi

nanceira inadequada a part.ir da renda fanüliar das mu

lheres pesquisadas, sendo que a maioria possuía renda

desfavorável, já que, metade das entrevistadas tinha ren

da familiar de até um salário mínimo e 30fl!i) de um a dois

salários mínimos.

Notou-se, ainda, que a maior parte das mulheres

que tinha um maior número de abortos, tres abortos, pos

suía renda familiar de até um salário míninw (SM), corres

pondendo a 66,7%1 dos casos. No que diz respeito ao nú-
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mero de gestacóes este estudo mostrou que das mulheres

que tinham mais de tres filhos 41, 7% tinham renda fami

liar de até um SM. Assim, pode-se observar que a maíor

parte das mulheres que tíveram uma maíor quantidade de

gestacóes e abortos possuíarn urna haixa renda familiar.

O aborto tern sido estudado por diversos autores e

sob diferentes abordagens corno fenómeno social e pro

blema de saúde, sendo considerado um fator de alta pre

valencia no que díz respeito á morbidade materna, além

de estar associado afalta de assisténcia médica, de aces

so a intormacóes e a métodos contraceptívost'<'.

A literatura mostra que o abortamento como a

quarta causa de mortalidade materna, devido a complí

ca~5es(8). As curetagens constituern o segundo procedí

mento obstétrico maís realizado nas unidades de ínter

nacáo dos servicos de saúde da rede púbhca(13).

No que tange asítuacao conjugal da qual resultou

a gestacáo atual observo u-se que das 70 mulheres en

trevistadas 42 (60,0%) mantinham um relacíonamcnto

estável quando engravídaram. Estudo sernelhante a este

evidenciou a natureza frágil dos relacionamentos afetivo

-sexuaís que estas mulheres mantém corn seus parceiros,

além do sofrimento com a ausencia, incompreensáo e

descaso destes, o que contribuí sobrernaneira para a prá

tíca do abortamentoí-O.

No que díz respeíto aos dados gíneco-obstétncos das

mulheres, notou-se que 67,1% das respondentes tíveram a

menarca entre 12 e 14 anos de idade, informacáo esta corn

patível com a definida pela literatura, a qual ressalta que a

média de idade da menarca nos países desenvolvidos está

entre 11 e 12 anos e no Brasil, entre 12 e 13 anos. Esta mé

día encontra-se abaixo da observada nas décadas passadas

e juntamente com o início precoce da atividade sexual, favo

rece a gesta~<1o em idade t;rmbém mais precoce(15).

Como o desenvolvimento psíquico ocorre após o

orgánico, a Inenina pode chegar aos ciclos ovulat6rios, que

indicam a maturidade orgánica para a reprodu~<1o, pas

sando a ter um corpo de mulher jovem e fértll, sem ainda

ter alnadurecido o emocional para administ.rá-lo(16).

Este grupo de mulheres (adolescentes) vem se

dest;iGmdo nos últimos anos por práticas abortivas. A

gravidez na adolescencia mostra-se, na atualidade como

um problelna de saúde pública enl vários países do nnm

do e suas causas podem ser múltiplas: capacidade repro

dutiva precoce, amadurecimento sexual mais acelerado,

estilo de vida, casamento tardio e est.ÍInulos da mídia

para a prática sexual(12).



o início da atividade sexual precoce também foi

constatado neste estudo. A idade da primeira relacáo

sexual prevalecen entre lS e 19 anos, correspondendo

a 74,2°/iJ dos casos. Resultados encontrados na literatura

apontam que há um maior risco de engravidar para as jo

vens pertencentes as camadas mais pobres da sociedade,

com menos anos de estudo e que tenham iniciado a vida

sexual mais cedo(17).

Estudo semelhante desenvolvido em 2006 confir

ma que o início da atividade sexual está acorrendo de for

ma precoce, seudo que a Iaixa etária mais Irequente para

o inicio das relacoes sexuais está entre lS ou 16 anos. Es

tes índices podern ser explicados pelo moderno estilo de

vida da atualidade, bem corno pelos fatores arnbientais e

da mídia a que os jovens estáo expostosl-vl.

A tendencia de queda da idade média da menarca

e da ínícíacáo sexual aparece associada a gravidez na ado

lescencia, assim corno a falta de ínformacáo sobre métodos

contraceptivos e a dífículdade de accsso a estes, Igualmen

te corrente é o fato desta gravidez precoce está associada

as classes econcmícarnente mais desfavorecidas(9J.

Baseando-se aínda nos resultados obtidos, algu

mas presuncóes podern ser debatidas: a atívidade sexual

se inicia cada vez mais precocernente, porérn raramente

essa populacáo procura ou recebe oríentacóes e assistén

cia, possivelmente por falta de diálogo com familiares,

proñssionais da saúde e edm:a<;<10(18J.

A literatura pesquisada fortalece essas hipóteses

ao demonstrar que o relacionamento sexual tern ocor

rido cada vez maís cedo, contribuindo para o aumento

dos índices de gcstacáo e suas complícacóest-"l, Isso

contribuí, também, para que essas pesso as tenham

mais de um parccíro sexual no de correr de suas vidas

re produtivas. como se observou neste estudo. já que,

38,OflliJ das mulheres tíveram mais de um parceiro

sexual, Tais dados permítcm re ssaltar a importáucia

da ampliacáo ao acesso de inforrnacóes a esse grupo

etário, buscando reduzír a possibilidade da ocorréncía

do abortarnento, assím como das consequéncias

advindas desta experiencia.

O abortarnento é um problema obstétrico comum

e, muitas vezes, pode ser encarado pela equipe de enfer

magem como rotineiro. Porém, para a mulher e sua Ümlí

lia, independente da gravidez ser planejada ou n<1o, essa

perda, muitas vezes, vem acompanhada do sentimento

de culpa. Devido a isso, nnlitas mulheres, nessa situa(,:<1o,

passam por um processo de dar equivalente ao causado

Santos AG; Nery 1S, Furtado ÉZL Maura FMfSP

por outras perdas pessoais. Na vigencia da perda de um

Iilho por aborto, a assisténcia deve ser similar áquela

prestada as mullieres que se encontrern no puerpério,

e os cnfcrmeíros devem prestar urna atencao acurada,

tendo cm vista a ídeutificacáo de possíveis problemas

quando da avalíacao e estabelecimento dos diagnósticos

de enfermagemf-Pl.

Devem ser considerados, também, os casos de

mulheres com abortamento espontáneo, frustradas com

esse acontecímcnto e que, muitas vezes, sao negligen

ciadas e tratadas com discriminacao até que a equipe se

conscíennze de que a perda fetal foi espont;lnea(21).

Assím, a qualidade de atencao a mulher e a seus

familiares no decurso do abortamento e no período

pós-abortamento deve ser desenvolvída por meio de

um conjunto de acóes, O tratamento humanizado pelos

profissionais de saúde é ímprescmdível devendo ser de

moristrado através do respeito a opcáo da mulher pelo

aborto, considerando o período de ínternamento como

oportunidade de escuta sobre os fatores psicossociais

que envolvem esta decisáo, e promover o conhecimento

com base na troca de saberes e náo com ímposícáo'F'.

Preconiza-se que este atendimento deva incluir os

aspectos clínicos, emocíonaís, espirttuaís, socioculturais,

assim como, a perspectiva de genero. Este conjunto pos

sibilita a prcstacao de assísténcía adequada f22J.

Desta forma, os profissionais de saúde, em espe

cialo enfermeiro, deve atuar respeitando todos esses as

pectos para que a assisténcia de enfermagem proceda de

forma a atender todas a necessidades físicas e psíquicas

do principal sujeito do atendimento cm saúde, a paciente.

CONSIDERAC;:OES FINAIS

O aborto é tido como um problema social e de saú

de pública complexo, visto a existencia de posicionamen

tos divergentes em seu entorno. Desse modo, o presente

estudo permitiu-nos identificar o perfil sociodemográfi

co e gineco-obstétrico de mullieres em situacáo de abor

tamento, provocado ou espontáneo, atendidas em urna

maternidade pública de Teresina-Pl.

A análise dos dados obtidos evidenciou que as

adolescentes que sao internadas por abortamento tenl

perfil semelhante ao das mulheres adultas, em rela<;ao

ás condi(,:fJes socioeconomicas desfavorávels. Portanto, a

Inelhoria do acesso, dessas mulheres e de seus parceiros,

ao planejamento familiar seria de suma importancia para
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a reducáo do impacto físico, psicológico e social da gesta

cáo, do ahortamento sem assisténcia médica e da partu

ricáo entre essas mullieres.

Acredita-se que o foco principal do problema do

abortarnento seja a gravidez indesejada, sendo necessá

río, para tanto, aumentar as possibilidades de se planejar

a gestacáo, valorizando a Saúde Reprodutiva, bem corno

o Planejamento Familiar, lsto ocorre a partir da críacao

de espacos de diálogo, no ambiente conjugal e doméstico

para que, nao apenas, as mulheres sejam protagonistas,

mas que, principalmente, os hornens possam ser envol

vidos neste processo e se responsabilizern. participando

das decísóes pelo método contraceptivo e dividindo corn

as mullieres o direito a urna vida reprodutiva que seja

guiada pela escolha consciente e pelo desejo de cuidar de

urna nova vida.

Além dísso, há que se considerar a importancia

dos profissionaís de saúde e estudantes em forrnacáo, a

partir da proposícao de reflexócs acerca do cuidado, que

váo além do conhecimento científico e de procedimentos

técnicos, envolvendo percepcóes, sentimentos e ética. No

que se refere específícamente aequipe de enfermagem,

os resultados dessa investigacác podern ampliar corihe

címentcs e favorecer o cuidado por meío de um planeja

mento adequado, incluindo a sistematizacáo da assistén

cia de enfermagem.

Dessa forma, o sistema de salute deve estar pre

parado tanto para ofertar métodos contraceptivos que

atendam apcpulacáo que procura os servicos de saúde,

como também, o devido apoio e acompanhamento por

parte do enfermeiro. Sendo este, responsável por forne

cer informacoes precisas sobre os métodos de escolha do

casal, enfatizando os riscos dcsnccessários que a mulher

corre ao usar o aborto como primeira opcáo para evitar

uma gravidez índesejada,
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