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ARDIGO, Larissa. Aborto enquanto questão de saúde pública: a visão de discentes 
do ensino superior de enfermagem. 59p. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Monografia). Graduação em Enfermagem. Faculdade de Apucarana - FAP. 
Apucarana-Pr. 2019. 
 
 

RESUMO 
 
 
No Brasil o aborto é considerado crime contra a vida humana. A criminalização deveria 
fazer com que os números de procedimentos diminuíssem, no entanto só dificulta o 
acesso a um atendimento de qualidade. Tal fato faz com que centenas de mulheres 
venham a óbito todos os anos decorrentes de procedimentos mal sucedidos. Posto 
isso, o trabalho em questão busca conhecer as barreiras e exemplifica – lás, afim de 
mostrar os motivos pelos quais os graduandos de enfermagem não debatem o aborto 
em sala de aula, e como isso afeta a saúde da mulher. Nesta pesquisa utilizaremos 
uma metodologia com abordagem quantitativa com delineamento exploratório 
descritivo. Foi aplicado um questionário para os alunos onde foi possível observar que 
50% dos participantes não conheciam as políticas atuais sobre o aborto, 79% 
acreditam que as mesmas devam ser reavaliadas e 97% acham que o tema deveria 
ser mais debatido em sala de aula. Há um déficit de informações na formação 
acadêmica, que poderia ser facilmente resolvido com uma maior abertura ao tema, 
dentro das faculdades. 
 
Palavras-chave: Aborto. Saúde Pública. Morte Materna. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ARDIGO, Larissa. Abortion as a public health issue: the view of nursing higher 
education students. 59p. Course Conclusion Paper (Monograph). Nursing Degree. 
Apucarana College - FAP. Apucarana-Pr. 2019. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
In Brazil abortion is considered a crime against human life. Criminalization should 
make the number of proceedings decrease, but only makes access to quality care 
difficult. This causes hundreds of women to die each year from unsuccessful 
procedures. That said, the work in question seeks to know the barriers and exemplify 
them, in order to show the reasons why nursing undergraduates do not discuss 
abortion in the classroom, and how it affects women's health. In this research we will 
use a methodology with quantitative approach with descriptive exploratory design. A 
questionnaire was applied to the students where it was observed that 50% of the 
participants did not know the current abortion policies, 79% believe that they should 
be reevaluated and that 97% think the topic should be discussed more in the 
classroom. . There is a shortage of information in academic education, which could 
easily be resolved by further opening the subject within the colleges. 
 
Keywords: Abortion. Public Health. Maternal Death. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
Segundo definição da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (PARANÁ, 

2008), aborto é a expulsão ou extração de um embrião ou feto pesando menos de 

500g (aproximadamente 20-22 semanas de gestação), independentemente ou não da 

presença de sinais vitais. 

 Este é um tema que remete ao início da convivência humana em sociedade. 

Em todo o mundo e em diferentes momentos da história, o aborto está presente na 

realidade das mulheres. Algumas sociedades antigas discutiam o aborto em âmbito 

político, religioso, jurídico, científico e ético, como descreve Santos (2018), “a prática 

do aborto é tão antiga quanto a existência da humanidade, sendo muitas vezes motivo 

de incessantes manifestações e debates, possuindo citações sobre tal fato inclusive 

na bíblia [...]”.  

Segundo levantamentos de Pacheco (2007) “giza-se, que os mais remotos 

apontamentos de que se tem notícias da prática de métodos abortivos foram 

descobertos na China, ainda no século XVIII antes de Cristo”. Constatou-se que o 

aborto foi praticado em todo o mundo, e embora “reprovadas pela grande maioria das 

civilizações, em determinadas épocas foi aceita sob o pretexto de que servir para 

controlar o crescimento populacional”. 

Tratado de diferentes maneiras em cada país, no Brasil, o aborto induzido, é 

proibido por lei sendo considerado um crime contra a vida humana, previsto pelo 

Código Penal Brasileiro (decreto de lei n°2.848/40 art. 124) “Provocar aborto em si 

mesma ou consentir que outrem lho provoque” (BRASIL, 2019). No entanto, o mesmo 

decreto, no artigo 128, prevê que o aborto só é permitido em três casos: se a gestação 

oferecer risco a saúde da mulher, em caso de inviabilidade do feto ou em situações 

de estupro. 

 
Não se pune o aborto praticado por médico: aborto necessário;  I – se 
não há outro meio de salvar a vida da gestante, ( o STF, no julgamento 
da ADPF n. 54 de 12-42012, decidiu, por maioria de votos julgar 
procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade de 
interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto 
anencéfalo é conduta tipificada neste inciso). Aborto em caso de 
gravidez resultante de estupro; II – se a gravidez resulta de estupro e 
o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou, quando 
incapaz, de seu representante legal. (BRASIL, 2019). 
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Sabemos que o aborto é considerado crime contra a vida humana, e a  

criminalização deveria fazer com que os números de procedimentos diminuíssem, no 

entanto só dificulta o acesso a um atendimento de qualidade, o que faz com que 

centenas de mulheres venham a óbito todos os anos decorrentes de procedimentos 

mal sucedidos. A falta de debate e de conhecimento sobre o assunto, tem prejudicado 

a evolução da maneira como o tema é tratado e, de modo direto ou indireto, prejudica 

as politicas públicas relacionadas a saúde da mulher. 

A proibição não garante que a prática não vai ser realizada, só a dificuldade 

do acesso, o que faz com que as mulheres abortem na clandestinidade, em locais 

precários e despreparados, podendo resultar em diversas complicações. “A 

criminalização não impede que 1 milhão de abortos induzidos ocorram todos os anos 

no Brasil”. (COFEN, 2018). 

Cerca de 14% eram abortos “menos seguros” fornecidos por pessoas 

destreinadas que usavam métodos perigosos, como introdução de objetos estranhos 

e uso de misturas de ervas. Mortes por complicações do aborto inseguro eram altas  

em regiões onde a maioria dos abortos acontecia nas circunstâncias menos 

seguras. As complicações dos abortos “menos seguros” podem incluir aborto 

incompleto (incapacidade de remover todo o tecido da gravidez do útero), hemorragia, 

lesões vaginais, cervicais e uterinas e infecções. (ONU, 2017). 

 
[...] O Poder Público mostra-se omisso, já que não atua de maneira 
concreta na implementação de políticas públicas efetivas de 
planejamento familiar, educação sexual, acompanhamento e 
prevenção da interrupção da gravidez. Esta omissão ocasiona a 
violação de direitos fundamentais específicos das mulheres [...] 
(CORREIA; SILVA, 2018). 

 

Os abortos realizados em condições precárias e na clandestinidade custam 

milhões de reais todos os anos aos cofres públicos. De acordo com a tabela de valores 

do DataSUS, cada curetagem custa R$ 199,41, ou seja, em um ano foram gastos R$ 

36.091.400,00 com 181 mil procedimentos do tipo, quando considera-se o esvaziamento do 

útero por aspiração manual os gastos chegam a R$ 40,4 milhões dos recursos do SUS, 

enquanto que os gastos com abortos legais são bem inferiores [...] (CORREIA, SILVA, 

2018). Economicamente falando, as complicações do aborto custam mais ao governo 

do que o próprio procedimento. Ou seja, além de ser um risco para a saúde das 

mulheres, a criminalização do aborto custa muito para a economia do país. 

Sendo o terceiro maior responsável por mortes maternas, as complicações 
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ocasionadas por um aborto inseguro chegam a provocar a morte de 12,5% das 

mulheres que recorrem ao procedimento para interromper uma gravidez. 

 
De acordo com o Sistema Único de Saúde (SUS), a incidência de 
óbitos por complicações do aborto oscila em torno de 12,5%, 
ocupando o terceiro lugar entre as causas de mortalidade materna 
com variações entre os estados brasileiros. Segundo dados da OMS, 
o nosso país lidera as estatísticas de abortamento provocado em todo 
o mundo com um total de quatro milhões por ano. Em um contingente 
de 36 milhões de mulheres, uma em cada nove mulheres brasileiras 
recorre ao aborto como meio para terminar uma gestação que não foi 
planejada ou indesejada. (DOMINGOS; MERIGHI, 2010, p. 178). 

 

Todos os anos centenas de mulheres morrem, no Brasil, decorrentes de 

complicações de abortos clandestinos, e pouco se faz para mudar essas estatísticas. 

A criminalização do aborto tem falhado em evitar que este seja praticado, causando 

um aumento no número de mortes maternas e nos gastos públicos. A falta de debate 

e de conhecimento sobre o assunto, tem prejudicado a evolução da maneira como o 

tema é tratado e, de modo direto ou indireto, prejudica as politicas públicas 

relacionadas a saúde da mulher.  

Como parte da equipe de saúde, o enfermeiro tem um papel fundamental no 

processo do cuidado. Os graduandos de enfermagem, como futuros membros das 

equipes, precisam estar informados sobre o tema e preparados para todo e qualquer 

caso que lhes apareçam, uma vez que ele é um dos responsáveis por fazer saúde, é 

com ele que o paciente se identifica e se sente seguro.  

Diante dos dados expostos, o presente trabalho busca demonstrar que o 

aborto pode ser tratado como uma questão de saúde pública, uma vez que é dever 

do Estado proteger as mulheres, que a falta de informação sobre o tema retarda a 

construção de conhecimento e prejudica o atendimento à saúde da mulher. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo Geral  

 

Verificar o entendimento dos graduandos de enfermagem de uma instituição 

de ensino superior acerca do tema aborto. 

 

2.2 Objetivos Especificos  

 Explicar a problemática em questão de maneira a acrescentar informações 

ao conhecimento dos graduandos; 

 Registrar seus saberes pré-existentes sobre a temática; 

 Fazer comparativo com os conhecimentos adquiridos durante a execução 

deste trabalho; 

 Apontar as barreiras existentes para o livre debate dentro do ambiente 

acadêmico; 

 Demonstrar que a temática aborto pode ser debatida como questão de saúde 

pública e que afeta a saúde da mulher; 

 Discutir possíveis soluções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 
3.1 História do Aborto  

 
O tema aborto é de grande impacto na sociedade, é uma realidade em todos 

os países de mundo, no entanto o tema ainda é tabu em vários lugares. Tal fato faz 

com que as discussões sobre o tema sejam tratadas de forma superficial e pouco 

abrangentes. 

Como apresentado anteriormente, o aborto não é um tema atual, ele 

acompanha o início da convivência humana até os dias atuais. Em cada período 

histórico e em cada sociedade o aborto foi tratado de determinada maneira. 

Na Grécia Antiga o aborto era utilizado para o controle de natalidade da Pólis 

grega.  

 
Na antiga Grécia, o aborto era preconizado por Aristóteles como 
método eficaz para limitar os nascimentos e manter estáveis as 
populações das cidades gregas. Por sua vez, Platão opinava que o 
aborto deveria ser obrigatório, por motivos eugénicos, para as 
mulheres com mais de 40 anos e para preservar a pureza da raça dos 
guerreiros. (SCHOR; ALVARENGA, 1994).  

 

Conforme demonstra Pacheco (2007), No início da civilização romana, a 

punição em relação ao aborto assumiu caráter privado, já que o poder familiar, ou 

“pater familiae”, - expressão que designava o pai como o chefe da família -, atribuía a 

este o poder absoluto sobre os filhos, inclusive daqueles que ainda estavam por 

nascer [...]. 

Com a Revolução Industrial e o êxodo rural ocasionado pela mesma, as 

mulheres que se deslocavam dos campos para as cidades, passaram a utilizar o 

aborto como meio de controle de natalidade, o que colocou em risco a classe 

dominante, que logo passou a criminalizar o ato, como podemos ver nos descritos de 

Schor e Alvarenga (1994): 

 
No Século XIX, o aborto expandiu-se consideravelmente entre as 
classes mais populares, em função do êxodo crescente do campo para 
a cidade e da deterioração de seu nível de vida. Isso certamente 
constituía uma ameaça para a classe dominante já que representava 
um decréscimo na oferta de mão-de-obra barata, tão necessária para 
a expansão das indústrias. 
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No início do século XX, houve um crescimento dos movimentos feministas e 

a consequente conquista do sufrágio universal, alguns países como a antiga União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) passaram a considerar o aborto um 

direito da mulher, como declararam Schor e Alvarenga (1994), “com a Resolução de 

1917, na União Soviética, o aborto deixou de ser considerado um crime naquele país, 

tornando-se um direito da mulher a partir de decreto de 1920.”  

Ainda de acordo com Schor e Alvarenga (1994), o novo posicionamento da 

mulher na sociedade moderna, na década de 60, possibilitou uma flexibilização nas 

leis em vários países. 

 
A partir dos anos 60, em virtude da evolução dos costumes sexuais, 
da nova posição da mulher na sociedade moderna e de outros 
interesses de ordem político-econômica, a tendência foi para uma 
crescente liberalizarão. Acentuou-se na década de 70 e as estatísticas 
revelam que, em 1976, 2/3 da população mundial já viviam em países 
que apresentaram as leis mais liberais, mais da metade delas foi 
aprovada nesta última década. 

 

Parafraseando Simone Beavouir (1949), basta uma crise política, econômica 

ou religiosa, para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos 

não serão permanentes. Como aconteceu em alguns países, segundo Schor e 

Alvarenga (1994): “mas, há também casos de países que voltaram às leis anteriores, 

como aconteceu com a Romênia, Bulgária e Hungria (razões de ordem demográfica) 

e com Israel (motivos político-religiosos)”. 

 

3.2 Tipos de Aborto 

 

Etapechusk e Costa (2016) trazem em seu trabalho uma visão de Arruda 

(2007) sobre os tipos de aborto. No âmbito legal, podemos resumi-los a quatro tipos: 

a) Natural ou espontâneo: Quando o próprio corpo da mulher acaba por 

praticar o abortamento, ou seja, a expulsão do feto/embrião/óvulo fecundado; 

indiferente penal, portanto;  

b) Acidental: O nosso Código Penal não admite a forma culposa do aborto, 

portanto, se, p.ex., uma mulher grávida ingere uma substância tóxica, ofensiva ao feto, 

sem saber da característica lesiva de tal substância, não trará a ela as consequências 

penais. Cabendo aqui, outros sim, porventura, a figura do perdão judicial, se possível 

fosse à figura culposa, atingindo-a de tal forma que a punição tornar-se-ia 
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despicienda. Outro exemplo plausível também, e muito frequente, seria o caso da mãe 

desconhecer o fato da gestação e causar de alguma forma culposa a prática abortiva. 

Indiferente penal mais uma vez;  

c) Legal: Previsto no artigo 128, I e II, do Código Penal. Casos estes: quando 

não houver outro meio de salvar a vida da gestante, ou seja, quando trouxer grande 

risco à vida da gestante, bem este primacial no comparado com o do feto; estupro, 

com aborto consentido pela gestante e, no caso de incapaz, de seu representante 

legal;  

d) Doutrinária: Entendida esta, quando houver má formação do feto, 

rechaçada pela legislação, mas entendida em sentido contrário por alguns. Gera 

controvérsia pelo simples fato de ser considerada tanto por um feto anencéfalo, como 

aquele ausente de um órgão não-vital, remetendo-nos à prática que havia outrora em 

Esparta, quando bebês nasciam mal formados e eram jogados em um poço, por serem 

preteridos pela sociedade masculina. Acham alguns tal prática semelhante à vileza 

retro. (ARRUDA, 2007 apud ETAPECHUSK; COSTA, 2016). 

Para Morais (2008) o aborto pode ser dividido entre aborto natural, acidental, 

criminoso, legal ou permitido:  

- O aborto natural não é crime e ocorre quando há uma interrupção 

espontânea da gravidez. O acidental, também não é crime, e pode ter por origem 

várias causas, como traumatismos, quedas etc;  

- O aborto criminoso é aquele vedado pelo ordenamento jurídico;  

- O aborto legal ou permitido se subdivide em:  

a) terapêutico ou necessário: utilizado para salvar a vida da gestante ou 

impedir riscos iminentes à sua saúde em razão de gravidez anormal;  

b) eugenésico ou eugênico: é o feito para interromper a gravidez em caso de 

vida extra-uterina inviável. 

- O aborto miserável ou econômico social praticado por motivos de 

dificuldades financeiras, prole numerosa. O aborto honoris causa é feito para 

salvaguardar a honra no caso de uma gravidez adulterina ou outros motivos morais. 

(MORAIS, 2008). 

Dessa maneira temos o complemento de Almeida e Diniz (2019) sobre os 

tipos de aborto: 

1. Interrupção eugênica da gestação (IEG): são os casos de aborto ocorridos 

em nome de práticas eugênicas, isto é, situações em que se interrompe a gestação 
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por valores racistas, sexistas, étnicos, etc. Comumente, sugere-se o praticado pela 

medicina nazista como exemplo de IEG quando mulheres foram obrigadas a abortar 

por serem judias, ciganas ou negras. Regra geral, a IEG processa-se contra a vontade 

da gestante, sendo esta obrigada a abortar; 

2. Interrupção terapêutica da gestação (ITG): são os casos de aborto 

ocorridos em nome da saúde materna, isto é, situações em que se interrompe a 

gestação para salvar a vida da gestante. Hoje em dia, em face do avanço científico e 

tecnológico ocorrido na medicina, os casos de ITG são cada vez em menor número, 

sendo raras as situações terapêuticas que exigem tal procedimento;  

3. Interrupção seletiva da gestação (ISG): são os casos de aborto ocorridos 

em nome de anomalias fetais, isto é, situações em que se interrompe a gestação pela 

constatação de lesões fetais. Em geral, os casos que justificam as solicitações de ISG 

são de patologias incompatíveis com a vida extra-uterina, sendo o exemplo clássico o 

da anencefalia;  

4. Interrupção voluntária da gestação (IVG): são os casos de aborto ocorridos 

em nome da autonomia reprodutiva da gestante ou do casal, isto é, situações em que 

se interrompe a gestação porque a mulher ou o casal não mais deseja a gravidez, seja 

ela fruto de um estupro ou de uma relação consensual. Muitas vezes, as legislações 

que permitem a IVG impõem limites gestacionais à prática. (ALMEIDA; DINIZ, 2019). 

 

3.3  Conceito 

 

Segundo Domingos e Merighi (2010), o aborto é definido pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como a expulsão do concepto com peso inferior a 

quinhentos gramas, até a vigésima segunda semana de gestação. 

Para Batista et al. (2016) “o abortamento é a interrupção de uma gravidez até 

22 semanas ou quando a idade gestacional é desconhecida e o produto da concepção 

pesa menos de 500 gramas ou mede menos de 16 cm”. 

Domingos e Merighi (2010) trazem uma definição referente a OMS: 

 
Definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a expulsão 
do concepto com peso inferior a 500 g, com cerca de 20-22 semanas 
completas de gestação, ocorre de forma precoce, antes da 13ª 
semana, e tardia, entre a 13ª e a 22ª semana de gestação. É 
classificado por sua etiologia como espontâneo ou provocado. 
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É importante pontuar que há divisões entre os tipos de aborto. Sendo assim 

temos o aborto considerado seguro, e o considerado inseguro, conforme palavras de 

Cecati et al. (2010): 

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define aborto inseguro como 
o procedimento utilizado para interromper uma gravidez, realizado por 
pessoas não-habilitadas ou em ambiente não-adequado. Abortos 
inseguros ocorrem em países onde as leis são restritivas ao 
procedimento ou naqueles onde é legal, porém, o acesso das 
mulheres aos serviços de saúde é dificultado. 

 

3.4  Epidemiologia Mundial do Aborto 

 

O aborto é uma realidade em todos os países do mundo. Mulheres recorrem 

ao método pelos mais variados motivos, e cada país trata o assunto de forma 

diferente. Essa realidade é trazida em números por Rocha et al. (2016) como pode –

se observar no fragmento abaixo: 

 
Recente estudo sobre a magnitude do problema revelou que, do ano 
de 2010 a 2014, foram realizados 55,7 milhões de abortos em todo o 
mundo. Pouco mais da metade, 54,9%, ocorreu em condições 
seguras. O restante, realizado em condições inseguras, ocorreu 
predominantemente (97% dos abortos inseguros) em países em 
desenvolvimento, ou seja, em contextos políticos em que as leis são 
as mais restritivas e em que se verificam reações sociais mais 
coercitivas em relação ao aborto. (ROCHA et al, 2018, p. 86).  

 

Gollop (2009) nos traz uma visão geral de alguns países com leis mais liberais; 

 
As leis menos restritivas dizem respeito aos 23 países onde o aborto 
é permitido pela simples opção da grávida. Alguns dos países mais 
populosos do mundo - China, Rússia, países da antiga União 
Soviética, Estados Unidos e a metade dos países da Europa - estão 
nessa categoria, correspondendo a 40% da população mundial. Na 
Suécia, na ausência de contraindicações médicas, a mulher tem o 
direito de optar pelo aborto legal até o término da décima-oitava 
semana de gestação. Em alguns países, como a Suécia e a antiga 
Iugoslávia, o aborto é definido explícitamente como um direito da 
mulher grávida. 
 

Já Torres (2012) apresenta um levantamento mais direto contemplando o 

maior número possível de países que compõem a União Europeia e suas respectivas 

legislações: 
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E, no início do século XXI, ficou assim o panorama normativo do 
enfrentamento do abortamento na União Europeia: 
a) proibição do aborto, sem exceções: Malta; 
b) aborto permitido a pedido da mulher, com algum tempo determinado 
de gestação (de 90 dias a 24 semanas): Reino Unido, Holanda, 
Suécia, Romênia, Dinamarca, Letônia, República Checa, Eslováquia, 
Grécia, Hungria, Bélgica, Bulgária, França, Alemanha, Lituânia, 
Estônia, Portugal, Eslovênia, Áustria e Itália;  
c) aborto permitido em razão de risco de vida para a gestante, sempre: 
Reino Unido, Dinamarca, Suécia, Letônia, Polônia, Eslovênia, Áustria, 
República Checa, Eslováquia, Romênia, Chipre, Grécia, Hungria, 
Espanha, Portugal, França, Alemanha, Lituânia, Estônia e 
Luxemburgo e Irlanda (inclui risco de suicídio);  
d) aborto permitido em razão de risco de vida para a gestante, com 
algum tempo determinado de gestação: Holanda e Finlândia;  
e) aborto permitido em razão de risco para a saúde da gestante, 
sempre: Dinamarca, Eslovênia, Áustria, República Checa, Eslováquia, 
Romênia, Chipre, Hungria, Bélgica, Itália, França e Alemanha;  
f) aborto permitido em razão de risco para a saúde da gestante, com 
algum tempo determinado de gestação (de 90 dias a 28 semanas): 
Lituânia, Letônia, Holanda, Reino Unido, Estônia, Irlanda, 
Luxemburgo, Portugal, Polônia e Espanha; (TORRES, 2012) 
g) aborto permitido quando a gravidez resulta de estupro ou outro 
crime sexual, sempre: Romênia, Chipre, Grécia, Alemanha e Hungria;  
h) aborto permitido quando a gravidez resulta de estupro ou outro 
crime sexual, com algum tempo determinado de gestação (de 90 dias 
a 28 semanas): Dinamarca, Finlândia, França, Espanha, Bélgica, 
Polônia, Luxemburgo, Portugal, Lituânia, Estônia, Holanda, Letônia e 
Itália;  
i) aborto permitido quando há malformação fetal, sem exigência de 
tempo de gestação: Reino Unido, Áustria, República Checa, 
Eslováquia, Romênia, Chipre, Hungria, França, Alemanha e Bulgária;  
j) aborto permitido quando há malformação fetal, com algum tempo 
determinado de gestação: Holanda, Dinamarca, Suécia, Finlândia, 
Letônia, Polônia, Eslovênia, Grécia, Espanha, Bélgica, Itália, Portugal, 
Lituânia, Estônia e Luxemburgo; e, finalmente; 
k) aborto permitido por razões socioeconômicas, com algum tempo 
determinado de gestação: Holanda, Finlândia, Itália, França e 
Luxemburgo. 

 
 

Ainda com citações de Torres (2012) temos: 

 

E, fora do âmbito da UE, a legalização do aborto no espaço normativo 
continua avançando no mundo todo: na Austrália o aborto é admitido, 
embora dependa de autorização médica; no Canadá e na China, é 
legal em todos os aspectos; na Coreia do Norte, admite-se o aborto 
necessário; no Egito, quando a mulher padece de certas doenças, 
como câncer ou diabetes; na Índia, a interrupção da gestação é 
autorizada quando há risco de vida e para a saúde física e mental da 
mulher, quando a gravidez não é desejada, por estupro ou outros 
crimes sexuais e, ainda, em razão da situação econômica da gestante, 
mas não é permitido por simples solicitação [...]. 
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Torres (2012) fala sobre mais alguns países: 

 
[...] em Israel, permite-se o aborto diante de risco psicológico ou físico 
para a mulher, nos casos de malformação fetal e, também, o 
humanitário; no Japão, o aborto é legal até 20 semanas de gestação 
em casos de malformação fetal, enfermidade mental ou retardamento 
mental da mulher ou de seu cônjuge, risco de vida para a mulher, 
estupro e incesto; no México, são admitidos o aborto necessário e o 
sentimental; e, na Rússia, o aborto é legal e gratuito até três semanas 
de gravidez. 

 

Na América Latina o quadro em questão é em sua maioria restritivo, sendo 

totalmente descriminalizado em apenas três países, como trazido por Heilborn (2012): 

 
A prática abortiva permanece, assim, com forte caráter clandestino na 
América Latina, mesmo em situações em que sua realização é 
reconhecida como legal por afetar gravemente a saúde física e/ou 
mental das mulheres. Apenas em Cuba, na Cidade do México e no 
Uruguai, o aborto é completamente descriminalizado.    

 

Globalmente, mais de 25 milhões de abortos inseguros (45% do total) ocorrem 

anualmente, segundo estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS). A maioria é 

realizada em países em desenvolvimento da África, Ásia e América Latina. (COFEN, 

2018). 

 

3.5 Epidemiologia Nacional do Aborto 

 

Atualmente, as mortes por aborto são a terceira maior causa de morte materna 

no Brasil, e responsável por um gasto de quase 40 milhões de reais aos cofres da 

rede pública de saúde. 

Tal situação representa a quinta maior causa de internações na rede pública 

de saúde e a terceira causa de morte materna. (ROCHA et al., 2018). 

No Brasil, 31% das gravidezes terminam em abortamento, ocorrendo 

anualmente 1,4 milhão de abortamentos espontâneos e inseguros, com uma taxa de 

3,7 abortos para cada 100 mulheres em idades de 15 a 49 anos. (BATISTA et al., 

2016). 

A Constituição Federal em seu artigo 196, diz a respeito da saúde pública:  

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
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de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
(BRASIL,1998). 

 

Apesar de proibido, a lei não inibe a prática do aborto. No Brasil, estima-se 

que uma a cada cinco mulheres de até quarenta anos já praticou aborto em algum 

momento de sua vida, sendo mais frequente entre aquelas com até 24 anos, 

moradoras de centros urbanos e com menor grau de escolarização. Estima-se que 

em 2015 aconteceram mais de 500 mil abortos [...] (DINIZ et al., 2017), ou seja, é 

dever do Estado garantir a essas mulheres o acesso a políticas que garantam o 

acesso igualitário a serviços que não coloquem em risco suas vidas e integridade, 

física e mental.  

Estima-se que, a cada ano, cerca de 230 mil mulheres internem pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) em decorrência de abortos inseguros. Além disso, o aborto 

tem sido uma das principais causas de óbito materno no Brasil nos últimos anos. O 

aborto é, portanto, uma importante questão de saúde pública. [...] A Pesquisa Nacional 

de Aborto de 2016 mostra que o aborto inseguro é frequente entre as brasileiras. O 

estudo aponta que cerca de 13% das 2.002 entrevistadas, na faixa etária dos 18 aos 

39 anos, todas alfabetizadas e residentes em áreas urbanas, já fizeram ao menos um 

aborto na vida. Aplicando-se a taxa de aborto encontrada na pesquisa, o número de 

mulheres que teriam feito o aborto em 2015 seria de aproximadamente 503 mil. 

(GIUGLIANE et al., 2019). 

Alguns grupos estão em maior risco de mortalidade em consequência de 

complicações do aborto, como mostrado neste fragmento do COFEN (2018): 

 
No Brasil, distribuição dos riscos de mortalidade materna em 
consequência de complicações decorrentes do aborto revela fortes 
desigualdade regionais e sociais. Na região Norte, o risco de 
mortalidade em consequência de gravidez que termina em aborto é 
1,6 vezes maior do que na região Sudeste. Esse risco para mulheres 
negras, analfabetas ou semianalfabetas é 2,5 vezes maior do que para 
mulheres brancas. 

3.6 Epidemiologia Estadual do Aborto 
 

No Estado do Paraná o aborto não é exceção. No entanto são poucas as 

pesquisas sobre o tema nos últimos anos. No Paraná, entre os anos de 1998 e 2004 

foi registrado um total de 813 óbitos maternos, dos quais 51 foram ocasionados por 

complicações pós- aborto. (MATOS et al., 2007). 
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As mulheres estão vulneráveis e desamparadas, não importando diferenças 

sociais, religiosas ou de raça, embora mulheres negras, pardas e indígenas e com 

baixa renda, são as propensas a virem a óbito em procedimentos de aborto inseguro. 

 
[...] mulheres de todas as classes sociais, níveis educacionais, idades 
.e religiões recorrem ao aborto, ainda que as taxas de realização 
variem significativamente segundo grupos, sendo mais altas em 
mulheres pretas, pardas, amarelas e indígenas, com menor 
escolaridade e menor renda. Todavia, no contexto de ilegalidade, 
clandestinidade e insegurança, são mulheres pobres, negras e jovens 
as que possuem os maiores riscos de adoecimento e óbito. 
(GIUGLIANI et al., 2019, p. 3). 

 
 
3.7 Possíveis causas do Aborto 

 

Ao decidir abortar, a mulher contraria toda a expectativa reprodutiva que a 

sociedade deposita nela, começando a ser vista como insensível e até criminosa. Na 

verdade, as condições em que esta mulher engravidou e gerou este feto não são 

analisadas em nenhum momento, mas, no instante em que provoca o aborto, ela é 

menosprezada, atendida de forma discriminada nos serviços de saúde e julgada pela 

sociedade. (SOUZA et al., 2010). 

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005) são várias as causas de 

abortamento, contudo, na maioria das vezes, a causa permanece indeterminada. 

Muitas gestações são interrompidas por decisão pessoal da mulher.  

Etapechusk e Costa (2016) citam Cavalcante e Xavier (2006) que afirmam ser 

diversas as causas que levam as mulheres a induzirem o aborto, tais como, não 

desejarem filhos no momento, falta de condições econômicas, relacionamento 

problemático, mulheres muito jovens, priorização da vida profissional, não desejam ter 

mais filhos, malformação fetal, riscos para saúde materna. 

 

3.8 Perfil da Mulher que Aborta 

 

Em seu trabalho Etapechusk e Costa (2016) trazem a visão de alguns autores 

a respeito do assunto: 

De acordo com Borges (2012 apud ETAPECHUSK; COSTA, 2016)), em sua 

pesquisa realizada na cidade de São Paulo e alagoas, que obteve como resultados 

índices que caracterizam as mulheres que praticam o aborto, em sua maioria mulheres 
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adultas negras, pardas e mulatas, com baixa escolaridade, e solteiras, em relação as 

causas do aborto inseguro a pesquisa revela como principais causas, a gestação não 

planejada seguido pelo fato do parceiro não assumir o filho.  

Diniz (2008 apud ETAPECHUSK; COSTA, 2016) ressalta que, o aborto entre 

mulheres de escolaridade muito baixa é mais frequente se comparada a proporção 

entre aquelas que cursaram até o quarto ano do ensino fundamental (ou nível 

equivalente) em contrapartida a incidência entre mulheres com o ensino médio 

concluído é significativamente menor.  

Cavalcante e Xavier (2006 apud ETAPECHUSK; COSTA, 2016) corroboram 

“mulheres com maiores níveis de escolaridade têm menores chances de uma gravidez 

não desejada, mas quando grávidas têm maiores chances de interromper a gestação 

do que mulheres de menor escolaridade”. 

Diniz e Medeiros (2012) são sucintos ao identificarem o perfil da mulher que 

aborta no Brasil: “as características mais comuns das mulheres que fazem um primeiro 

aborto é idade de até 19 anos, cor negra e com filhos”. 

 

3.9 Como o Aborto é feito  

 

No espaço social, as mulheres em situação de abortamento provocado, 

percorrem um caminho silencioso e sigiloso, apoiadas por amigos, vendedores de 

medicamentos abortivos e ervas, além das pessoas que realizam o aborto de forma 

clandestina em suas casas. Estes recursos considerados ilegais estão disponíveis nas 

comunidades onde as mulheres residem. (SOUZA et al., 2010). 

A gravidez é certificada por meio de um teste de urina de farmácia e o aborto 

iniciado por um regime de chás, líquidos e ervas combinado com cytotec vaginal e 

oral. A dose mais comum é de quatro comprimidos, aplicados por via vaginal e oral, e 

a finalização do aborto é feita no hospital. (DINIZ; MEDEIROS, 2012). 

Ainda segundo Diniz e Medeiros (2012): 

 
O uso de chás, líquidos e ervas para a regulação menstrual integra a 
cultura feminina reprodutiva, tendo sido feito por uma em cada três 
mulheres [...] As fórmulas utilizadas variaram de mulher para mulher: 
coca-cola no sereno com sonrisal, pimenta, sena e cidreira; buchinha-
do-norte; amargosa; quina; mistura de ervas; mal-com-tudo; arruda; 
melão-de-são-caetano; rosas branca e vermelha com cravo e canela. 
A combinação de chás, líquidos e ervas seguida de finalização em 
hospital foi um percurso típico das adolescentes negras, com baixa 
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escolaridade (ensino fundamental), cuja idade mais frequente foi 16 
anos. 

 

O principal método utilizado para abortar foi o cytotec isolado ou o cytotec 

combinado com chás, líquidos e ervas (52%, 64), seguido de curetagem em clínica 

privada (36%, 44). A finalização do aborto sem recurso à internação hospitalar foi 

vivida pela maioria das mulheres (64%, 78), corroborando em parte suposições 

utilizadas em estimativas indiretas de magnitude do aborto. Duas em cada três 

mulheres abortaram sem recurso à internação hospitalar. Entre as que utilizaram o 

cytotec como método único, 47% (28) não precisaram ser internadas para finalizar o 

aborto. Das que abortaram em clínicas privadas, 93% (41) não necessitaram de 

internação hospitalar. Considerando todos os métodos, para cada mulher branca 

internada para finalizar o aborto, foram internadas três negras. (DINIZ; MEDEIROS, 

2012). 

De acordo com o mesmo estudo de Diniz e Medeiros (2012) algumas 

mulheres recorrem a casa da aborteira, onde tem objetos inseridos em seus corpos.  

 
A adolescente negra descreve o instrumento utilizado pela senhora 
aborteira como um "ferro abortivo, um tipo de pegador de macarrão 
que ela colocou na minha vagina". No conjunto das oito mulheres que 
foram à casa da aborteira e combinaram a sonda com outros métodos, 
as experiências são muito diversas: há desde as que compraram a 
própria sonda e foram à casa da aborteira para que fosse introduzida 
na vagina para retirá-la no dia seguinte, antes de ir ao hospital, até 
aquela que permaneceu, em suas palavras, "vários dias com a sonda, 
que foi colocada com arame cozido, umedecido com um óleo 
lubrificante para a passagem na vagina”. (DINIZ; MEDEIROS, 2012). 

 

3.10 Riscos do Aborto 
 

 

Os riscos enfrentados pelas mulheres em um aborto clandestino são vários, 

hemorragias, infecções, sequelas. Esses dados são trazidos por Etapechusk e Costa 

(2016), nas transcrições abaixo: 

Sendo que, as implicações do ato podem ser prejudicial, conforme demonstra 

a Rede Feminista de Saúde (BRASIL, 2009), onde cita que as consequências do 

aborto clandestino em geral são “perfuração do útero, hemorragia e infecção, que 

podem acarretar diferentes graus de morbidade, sequelas e morte”. Considerar o 

aborto apenas como caso de polícia e não de saúde pública, não vai reduzir as taxas 
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de incidência do mesmo, mais sim continuar estimulando mulheres abortarem sem 

assistência médica, tendo hemorragias, perdendo a capacidade de ter filhos no futuro 

e correndo riscos graves de saúde. (DINIZ, 2008 apud ETAPECHUSK; COSTA, 

2016). 

 
A mulher que recorre ao aborto clandestino põe em risco a própria 
vida. Quando a mulher recorre ao aborto inseguro, fica exposta ao 
risco dos agravos a sua saúde e até à morte. [...] quando se trata do 
aborto, especificamente o induzido, nota-se que as mulheres não têm 
direito sobre o próprio corpo, haja vista que por ser ilegal no Brasil na 
maioria das situações, diversas recorrem a práticas clandestinas e/ou 
inseguras, colocando a própria vida em risco. (ANJOS et al., 2013). 

 

3.11 Consequências para a Mulher que Aborta 

 

O aborto realizado de maneira insegura, em contextos de ilegalidade, tal qual 

a situação brasileira, resulta em sérias consequências para a sociedade, pois 

compromete a saúde da mulher, com elevada morbimortalidade. Além disso, 

sobrecarrega o sistema de saúde, implica em custos, diminui a produtividade, traz 

inúmeras repercussões familiares e estigmatiza a mulher. (ANJOS et al., 2013). 

Conforme esclarecem Barbosa e Rocha (2009 apud ETAPECHUSK; COSTA, 

2016) “existe uma alta propensão à presença de sintomatologia depressiva e ansiosa 

nas mulheres que sofrem abortamentos espontâneos de repetição, nomeadamente 

naquelas que evidenciam baixo ajustamento marital”. 

Segundo Borges (2012 apud ETAPECHUSK; COSTA, 2016) a mulher que 

realiza o aborto pode vir a experienciar sentimento de culpa, impulsos suicidas, pesar, 

abandono, perda da fé, baixa e estima pessoal, preocupação com a morte, hostilidade, 

raiva, desespero, desamparo, desejo de lembrar a data de nascimento, alto interesse 

em bebês, frustração do instinto maternal, mágoa e sentimentos ruins em relação as 

pessoas ligadas a situação, assim como desejo de terminar o relacionamento com o 

parceiro, perda da libido, frigidez, incapacidade de se auto perdoar, irritabilidade, 

pesadelos, tonturas, tremores e sentimento de estar sendo explorada.  

Diante do exposto por diversos autores, observa-se, que as consequências 

advindas do aborto podem prejudicar a mulher em diversas áreas, pois há sofrimento 

psíquico e implicações físicas. (SILVEIRA, 2007 apud ETAPECHUSK; COSTA, 2016). 

Em relação as consequências físicas, Diniz (2008), conforme Etapechusk e 
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Costa (2016), ressalva que a infecção é apontada pela literatura, como uma das 

principais complicações do aborto induzido. De forma que mulheres que se submetem 

a tal procedimento demandam diversos cuidados de saúde, considerando que a 

mortalidade é uma pequena amostra da problemática. 

Infecção por DST`S também é uma característica apresentada pelas mulheres 

que praticam o aborto, embora declarem que utilizam métodos contraceptivos. 

(SILVEIRA, 2012 apud ETAPECHUSK; COSTA, 2016). 

 

3.12 Possíveis Gastos do Sus com Abortos Clandestinos 

 

O gasto anual do SUS com internações decorrentes de aborto foi estimado 

em 10 milhões de dólares, em 2004, considerando-se a média de 238 mil 

procedimentos/ano, excetuados os casos de abortamento infectado que evoluem para 

septicemia e exigem internações prolongadas. (FUSCO et al., 2008). 

Portanto, o problema das complicações pós-aborto ou da morbidade 

relacionada ao aborto desdobra-se em vários outros pertinentes: à esfera da saúde 

propriamente dita da mulher; à possibilidade de atendimento pelos Serviços de Saúde; 

à sobrecarga hospitalar e ao custo das internações, principalmente. (FUSCO et al., 

2008). 

Estas consequências sobrecarregam e oneram os serviços de saúde, 

podendo o gasto com internações por complicações do aborto chegar a 50% de todo 

o valor consumido com internações obstétricas (GRIMES et al., 2006 apud 

BURSZTYN; TURA; CORREA, 2009). Além dos custos diretos como medicações, 

transfusões, suprimentos, equipamentos e pernoite no tratamento das complicações 

e dos danos a longo prazo, há que se considerar os custos indiretos relacionados à 

mortalidade e morbidade da mulher, envolvendo a perda de produtividade, 

infertilidade, consequências sociopsicológicas e desagregação familiar, com graves 

consequências para o restante da prole. 

No Brasil, no ano de 2005, foram internadas no Sistema Único de Saúde 

(SUS) 250.447 mulheres com diagnóstico de aborto, representando um gasto de R$ 

39.531.930,46. (DATASUS, 2007 apud BURSZTYN; TURA; CORREA, 2009). 

 

3.13 Aborto e Saúde Pública 
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Atualmente, a discussão da temática aborto e saúde pública tem ganho maior 

evidencia, o número de trabalhos que trazem essa questão e que afirmam que o 

aborto é uma questão de saúde pública, vem crescendo nos últimos anos. 

Segundo Ministério da Saúde, os dados do The Alan Guttmacher Institute 

(1999), em cada ano, estima-se que cerca de 210 milhões de mulheres engravidem, 

sendo que destas, apenas 130 milhões levarão a gestação a termo. Os dados 

sugerem que uma média de 46 milhões de gravidez é voluntariamente terminada 

anualmente, Neste sentido, a OMS acredita que 19 milhões se tratam de ambloses 

que são levados a fim sem condições de segurança, isto é, realizados por pessoas 

desqualificadas, sem técnicas ou material apropriado e em instalações sem as 

condições adequadas de higiene ou esterilização. (BRASIL, 2009 apud 

ETAPECHUSK; COSTA, 2016). 

Há uma convergência entre diversos autores de que a difusão de métodos 

contraceptivos, por mais ampla que possa ser, não é suficiente para eliminar a 

demanda por aborto. O aborto inseguro é um grave problema de saúde pública que 

afeta diferentemente as mulheres, está associado com classe social e poder 

econômico e, como tal, deve ser tratado. (BURSZTYN; TURA; CORREA, 2009). 

Após mais de uma década das Conferências Internacionais do Cairo e de 

Pequim (Beijing), no Brasil, e na maior parte da América Latina, o aborto clandestino 

e inseguro é ainda um grave problema de Saúde Pública, e sua solução um desafio a 

exigir medidas urgentes que passam, fatalmente, pelo processo de descriminalização 

do mesmo. (FUSCO et al., 2008). 

Etapechusk e Costa (2016) trazem que “este problema ocorre na vida das 

mulheres num momento em que estão disponíveis as técnicas para terminar a 

pandemia do abortamento inseguro, acabar com tal é, para a OMS, um imperativo 

urgente para a saúde pública e direitos humanos”. 

Em relação à criminalização da prática, Etapechusk e Costa (2016), trazem 

um esclarecimento de Diniz (2008): 

 
A criminalização da prática do aborto tem sido muito eficiente em 
manter uma indústria rendosa de aborto ilegal, sustentada pelas 
mulheres que o podem realizar em condições seguras [...] e, também 
por aquelas que não dispõem dessas mesmas condições, mas [...] 
pagam segundo suas possibilidades, expondo-se às sequelas e riscos 
de vida devido às condições inseguras. 
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Diante do exposto, observa-se, a importância de ter um cuidado específico 

com estas mulheres que não dispõe de possibilidades seguras, tanto para ter o filho, 

e prevenir a gravidez. Nesse sentido o ministério da saúde deve ter uma preocupação 

maior, pois não se essas mulheres não dispõem de tais possibilidades a probabilidade 

de provocar um aborto é ainda maior, tendo em vista que se não tem condições de 

dar continuidade a gestação estará mais suscetível a cometer um aborto clandestino. 

(ETAPECHUSK; COSTA, 2016). 

Considerar o aborto apenas como caso de polícia e não de saúde pública, não 

vai reduzir as taxas de incidência do mesmo, mais sim continuar estimulando mulheres 

abortarem sem assistência médica, tendo hemorragias, perdendo a capacidade de ter 

filhos no futuro e correndo riscos graves de saúde. (DINIZ, 2008 apud  ETAPECHUSK; 

COSTA, 2016). 

 

3.14 Questão Preventiva e não Punitiva 

 

Para Pimentel e Vilella (2012) “[...] o Estado não tem o direito de incriminar 

uma mulher que decide interromper uma gravidez que ela não pode suportar.”  Uma 

vez que a questão punitiva não tem-se mostrado eficaz para a redução do número de 

abortos clandestinos, “As evidências são contundentes em demonstrar a ineficácia da 

proibição do aborto como forma de evitar sua prática, contrastando com os efeitos 

dramáticos da proibição legal sobre a morte de mulheres”. (DREZETT; PEDROSO, 

2012). 

Desse modo Pimentel e Vilella (2012) ainda trazem que reconhecendo que a 

educação na área da sexualidade e da reprodução é comprovadamente a única 

política pública que apresenta resultados satisfatórios na redução da incidência do 

aborto, conclui-se que qualquer legislação que vise a diminuir a realização de 

abortamentos, deve ser preventiva e não punitiva.  

Uma política voltada a prevenção e não a punição do ato, seria de maior valia 

e com melhores resultados, como aponta Souza e Abe (2012) em texto de Etapechusk 

e Costa (2016): 

 
As taxas abortivas em países onde o aborto é considerado crime, 
como nosso país, são espantosamente grandes, enquanto que em 
países onde a prática é legal, há amplo acesso à educação sexual e 
aos métodos anticoncepcionais, as taxas de abortamento são 
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reduzidas, pequenas se comparadas com as taxas brasileiras. A 
legalização do aborto no Brasil não soluciona o problema, ao menos 
deixará de tratar como criminosas as mulheres que realizam abortos 

induzidos. 
 

3.15 O Papel do Enfermeiro na Assistência do Aborto  

 

O cuidado não deve se resumir em ações e intervenções em saúde, mas, 

antes, deve constituir se no desenvolvimento de atitudes e em espaços de genuíno 

encontro intersubjetivo, do exercício de uma sabedoria prática para a saúde, apoiada 

na tecnologia, mas sem se deixar resumir a ela; antes, deve promover um encontro 

entre cuidador e cuidado visando uma relação mais simétrica entre ambos. 

(MARITUTTI et al., 2007). 

Com a intenção de melhorar a assistência profissional à mulher em casos de 

abortamento e de reduzir os altos índices de mortalidade materna por esta causa, o 

Ministério da Saúde criou a Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Aborto 

(BRASIL, 2005), que garante que toda mulher em processo de aborto inseguro ou 

espontâneo, tenha direito a acolhimento e tratamento com qualidade, no Sistema 

Único de Saúde (SUS). É importante que os profissionais repensem suas práticas 

para que suas opiniões pessoais não influenciem na garantia do atendimento 

humanizado às mulheres. (COLAS; AQUINO; MATTAR, 2007 apud ARAUJO; SILVA, 

2011). 

Há, portanto, que se considerar essas mulheres em seus contextos de vida, 

histórias, expectativas e especificidades e apesar de se mostrarem, na situação de 

abortamento, desvinculadas de sua própria identidade, elas se resguardam, muitas 

vezes, por não estabelecer uma relação de confiança com os profissionais o que, às 

vezes, é justificado pela dificuldade em lidar com as consequências de um ato 

considerado pecaminoso e ilegal. (MARITUTTI et al., 2007). 

Ou seja, há uma necessidade de humanização nos cuidados de enfermagem, 

a mulher em situação de abortamento inseguro, uma vez que o profissional deva 

enxergar esse paciente como um todo, seus sintomas físicos e mentais. 

 

 

 

 



32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 METODOLOGIA 
 
 
4.1  Delineamento da Pesquisa 

 
 

O presente trabalho é de cunho exploratório descritivo com abordagem 

quantitativa e será realizado em cinco etapas: 

A primeira etapa realizou uma pesquisa documental com abordagem 

quantitativa, fazendo uso de rede de computadores como ferramenta de acesso a 

base de dados Scielo, BVS, DeCs, livros e revistas. 

Para Martins e Teóphilos (2009, p. 86), a “busca sistemática por documentos 
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relevantes são importantes em diversos planejamentos para a coleta de informações, 

dados e evidências”. 

A segunda etapa para a construção deste trabalho, consiste em uma coleta 

de dados com os participantes do projeto, onde foi aplicado um questionário com 

abordagem quantitativa e qualitativa, com questões de múltipla escolha e discursivas. 

Afim de compreender e analisar de maneira integral o entendimento dos participantes 

sobre o tema. 

A abordagem quantitativa se pauta em pressupostos positivistas, na 

objetivação e generalização dos resultados; no distanciamento entre sujeito e objeto; 

e da neutralidade do pesquisador como elementos que asseguram e legitimam a 

cientificidade de uma pesquisa. (SOUZA; KERBAUY, 2017). 

 
A pesquisa qualitativa é uma atividade sistemática orientada à 
compreensão em profundidade de fenômenos educativos e sociais, à 
transformação de práticas e cenários socioeducativos, à tomada de 
decisões e também ao descobrimento e desenvolvimento de um corpo 
organizado de conhecimentos. (SOUZA; KERBAUY, 2017, p. 32). 

 

A partir da vinculação entre pesquisa quantitativa e qualitativa, os estudos de 

métodos mistos promovem o entendimento sobre o fenômeno de escolha de uma 

forma que não se obteria com a utilização de somente uma abordagem. (SANTOS et 

al., 2017). 

Na terceira etapa foi ministrada uma palestra, de cunho explicativo buscando 

identificar os fatores e consequências que levam as mulheres a praticarem o aborto, 

aos participantes, com dados obtidos na primeira etapa do projeto.   

O próximo passo deu-se através da repetição do questionário utilizado na 

segunda parte. O intuito desta etapa é observar se houve mudança na resposta dos 

participantes. 

Por último foram analisadas as respostas dos participantes, comparando os 

dois questionários, o aplicado antes da palestra e o aplicado após a palestra. Os dados 

então estão organizados em uma tabela do programa Excel, analisados e 

apresentados de forma descritiva, tabelas e gráficos.  

 

4.2 Local 
 

A pesquisa foi realizada na Faculdade de Apucarana - FAP, sobre o 
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entendimento dos graduandos de enfermagem sobre o tema aborto, através do 

instrumento de coleta de dados (APENDICE C). 

Em 1993 foi fundado o Centro de Ensino Superior de Apucarana, 

mantenedora da FAP. A faculdade, inicialmente, contou com o curso de sistemas de 

informação, aprovado pelo MEC em 1999. Em 20 anos de história, a instituição conta 

com dez cursos de graduação, cursos de pós-graduação e projetos de iniciação 

científica, que enriquecem o ensino de todo o Vale do Ivaí.  

 

4.3  Participantes da Pesquisa 
 

 
Foi prevista a participação de um total de 104 estudantes do curso de 

Bacharelado em Enfermagem, sendo eles divididos em: 

-  35 alunos do 1º ano do curso; 

- 19 alunos do 2º ano do curso; 

-  30 alunos do 3º ano do curso; 

- 19 alunos do 4º ano do curso. 

No entanto, no dia da palestra que foi realizada no dia 08 de Agosto no 

auditório da Faculdade de Apucarana, apenas 70 alunos estavam presentes. 

Para a realização da pesquisa alguns critérios foram adotados para inclusão 

e exclusão dos participantes. 

 

 

 

4.3.1 Critérios de Inclusão 

 

Como critérios de inclusão para este trabalho foram considerados: os alunos 

do curso de Bacharel em Enfermagem da Faculdade de Apucarana matriculados em 

curso regular e em dependência e adaptação, com idade igual ou maior que 18 anos, 

matriculados entre o primeiro e quarto ano do curso. 

 

4.3.2 Critérios de Exclusão  

 

Em relação aos critérios de exclusão: desconsideramos os questionários que 

tinham erros de preenchimento ou rasuras e os graduandos do quinto ano do curso 
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de enfermagem. 

 

4.4 Coletas de Dados 
 
 

A coleta de dados deu-se por meio de um questionário (APENDICE C), em 

ambiente reservado, com fins exclusivos para a pesquisa, após autorização da direção 

geral da Faculdade de Apucarana e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Apucarana.  

Após o preenchimento do questionário, foi ministrado uma palestra para os 

participantes. Esta deve uma duração aproximada de 40 minutos, foram abordados 

dados trazidos no presente trabalho, de forma a levar aos alunos informações para a 

construção de conhecimentos. 

A última etapa da coleta de dados se deu logo após a palestra. Nesse ponto 

os participantes preencheram novamente o questionário, afim de proporcionar a 

comparação entre os dois momentos. 

 

4.5 Análise de Dados 

 

Os dados foram organizados em gráfico do programa EXCEL, sendo analisados 

por estatística descritiva, e apresentados em forma de gráficos. Também utilizou-se 

transcrições das respostas afim de complementar a análise dos dados. 

 

 

4.6 Considerações Éticas 

 

Pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres 

humanos da Faculdade de Apucarana – FAP, sob o parecer nº 3.378.229. 

O questionário foi aplicado mediante leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), de acordo com a 

Resolução CNE 466/12. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Do total de 104 alunos que seriam entrevistados, apenas 70 participaram da 

pesquisa.  Desses houveram 1 transferência externa, 1 trancamento de matrícula, 1 

repetente e outros 6 classificados como outros motivos. O restante apenas não 

compareceu no dia da coleta de dados.  

Os 70 participantes presentes na coleta de dados estavam divididos da 

seguinte maneira: 

 25 alunos do primeiro ano do curso; 

 14 alunos do segundo ano do curso; 

 19 alunos do terceiro ano do curso; 
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 12 alunos do quarto ano do curso. 

Desses participantes 12 eram do sexo masculino, enquanto 58 do eram do 

sexo feminino. 

Apesar dos 70 participantes, apenas 34 pares de questionários foram 

analisados. Sendo assim foram utilizados 68 questionários (34 pares), sendo eles 7 

pares respondidos por homens e 27 pares respondidos por mulheres. Os outros 36 

pares foram invalidados devido a: 29 pares de questionários apresentaram erros de 

preenchimento, rasuras que não permitiram a leitura, falta de resposta, mais de uma 

resposta assinalada e, 14 questionários com apenas uma via da ferramenta de 

pesquisa, impossibilitando a comparação entre o primeiro e segundo momento. 

Fazendo uma equiparação das duas etapas, é possível ver de maneira mais 

clara as alterações nos questionários após a palestra. 

O questionário aplicado antes da palestra mostrou que dos 34 participantes 

22, ou seja, 65% dos participantes eram contra a descriminalização da prática do 

aborto, desses 6 homens e 16 mulheres. Os outros 12, que representam 35% dos 

participantes se mostraram a favor da descriminalização da prática em questão, sendo 

eles 1 homem e 11 mulheres. 

Após a palestra o questionário foi reaplicado, possibilitando assim a 

comparação entre o ponto inicial e o ponto final da coleta de dados. Ao serem 

novamente questionados se se posicionavam contra ou a favor da descriminalização 

do aborto, dos 22 participantes que se posicionavam contra, agora 14 são a favor.  

É possível observar que tivemos várias mudanças nos questionários após 

uma pequena palestra de pouco mais de 40 minutos. De forma rápida podemos notar 

que o número de questionários que se posicionaram a favor da descriminalização do 

aborto, após a palestra, aumentou em 5,88%.  

 

Gráfico 1 – Descriminalização do aborto 
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Fonte: Ardigo, Ravelli, 2019. 

 

Quando questionados, antes da palestra, sobre as taxas nos números de 

procedimentos que seriam realizados em caso de descriminalização, 24 (71%) 

afirmaram que os números aumentariam, desses 18 eram mulheres. Os outros 10 

(29%) acreditam que os números cairiam com a legalização do procedimento, entre 

eles 4 eram contra a legalização e eram mulheres. 

Dos 24 participantes da primeira fase, que acreditavam que os números de 

procedimentos aumentariam caso houvesse a descriminalização do aborto, na 

segunda fase, apenas 18 participantes mantiveram seu posicionamento. Logo, 6 

mudaram a resposta, representando um aumento de 17,64% dos que acreditavam 

que o número de procedimentos diminuiria caso houvesse a descriminalização. 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Número de procedimentos 
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Fonte: Ardigo, Ravelli, 2019. 

 

Ainda antes da palestra, metade dos participantes acreditam não terem 

conhecimento sobre as políticas atuais do aborto. 

Dentre os 17 participantes que responderam não conhecer as políticas atuais 

sobre o aborto na primeira fase, apenas 7 acreditam que ainda não conhecem as 

mesmas. Houve um aumento de 29,41% no número de participantes que se julgam 

conhecedoras das leis sobre o aborto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Políticas atuais sobre o aborto 
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Fonte: Ardigo, Ravelli, 2019. 

 

 
Questionados, ainda na primeira etapa, sobre as políticas atuais e a 

reavaliação da mesma 73,5% dos participantes acreditam que as políticas atuais 

sobre o aborto devam ser reavaliadas, enquanto 26,5% acreditam que não há 

necessidade de se reavaliar as leis. 

Na segunda etapa, aqueles que achavam que as leis deveriam ser 

reavaliadas, houve um crescimento nos números, que foram de 25 a 27. Um 

crescimento de 5,88%.  

Após a palestra, 79,41% dos participantes da pesquisa acreditam que as leis 

atuais sobre o aborto deveriam ser reavaliadas, número superior ao inicial que era de 

73,52% dos participantes.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – As políticas atuais devem ser reavaliadas ou não? 
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Fonte: Ardigo, Ravelli, 2019. 

 
 

Quando questionados se haviam recebido informações suficientes para a 

construção de conhecimentos sobre o tema os números foram de 23 para 30 

participantes, que acreditam ter informações necessárias sobre o assunto. Um 

crescimento de pouco mais de 20,58%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Acreditam ter recebido informações suficientes? 
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Fonte: Ardigo, Ravelli, 2019. 

 
 

Da primeira para a segunda etapa houve um aumento de 3% no número de 

participantes que acreditam que o aborto poderia ser tratado como uma questão de 

saúde pública. Na primeira etapa esse grupo era representado por 88% dos 

participantes, na segunda o número subiu para 91%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6 – Aborto poderia ser tratado como questão de saúde pública? 
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Fonte: Ardigo, Ravelli, 2019. 

 
 

Alguns pontos permaneceram inalterados nas duas etapas da pesquisa. 

Quando questionados se o posicionamento sobre a descriminalização do aborto teve 

influência religiosa, 88,23% afirmaram que não havia influência religiosa em sua 

posição, enquanto 11,76% afirmam ter sido influenciados por dogmas religiosos. O 

mesmo aconteceu com o questionamento: O tema deve ser mais abordado em sala 

de aula? 97% dos participantes acreditam que o tema deveria ser mais debatido em 

sala de aula. Enquanto 3% acredita que não.  

E por último, 94% dos participantes afirmaram que o aborto é uma questão 

relativa a saúde da mulher, e 6% acreditam que não. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Gráfico misto 
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Fonte: Ardigo, Ravelli, 2019. 

 

 

Para uma melhor compreensão dos dados e do entendimento dos 

participantes, foram realizados três perguntas de caráter discursivo, sendo elas: “Qual 

o seu entendimento sobre o aborto?”, “Acredita que existam barreiras para se debater 

o aborto em sala de aula? Se sim, quais?” e “Quais as possíveis soluções para 

eliminar ou diminuir essas barreiras?”. Entretanto, para a primeira pergunta, uma 

grande parte dos alunos trouxe justificativas e suas opiniões sobre seu 

posicionamento. Desse modo serão transcritos alguns dizeres dos alunos, para uma 

análise mais completa dos dados. 

Dos participantes que se mostraram favoráveis a descriminalização do aborto, 

a maioria traz que o mesmo é um direito da mulher. De maneira bem sucinta a 

estudante P.5 afirma: “O aborto é um direito de escolha da mulher”. Ainda na mesma 

linha de raciocínio o questionário respondido por P.10 traz: “Acontece mesmo não 

sendo liberado em alguns pontos, colocando assim a vida da mulher em risco, não 

dando um tratamento adequado e um acompanhamento psicológico. O aborto é uma 

escolha da mulher”. 

A aluna P.8, que se posiciona de maneira favorável a descriminalização da 

prática do aborto, trouxe em sua explicação sobre seus conhecimentos a respeito do 

tema, um posicionamento de cunho social, onde diz: “[...] O aborto já ocorre para quem 
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tem dinheiro, neste caso penso na saúde da mulher que não tem as mesmas 

condições e acabam mortas.”  

Ainda favorável a políticas mais flexíveis para o aborto, a participante P.7 

defende que: “Independente de crença religiosa, opinião e etc, o aborto existe e deve 

ser conversado e discutido. Milhares de mulheres abortam de forma insegura e 

acabam em um fim trágico”. O que nos remete a realidade brasileira, onde uma mulher 

morre a cada dois dias por complicações do aborto, conforme dados do Cofen (2018) 

“O aborto inseguro causou a morte de 203 mulheres em 2016, o que representa uma 

morte a cada 2 dias. Nos últimos 10 anos, foram duas mil mortes maternas por esse 

motivo”. 

Dentre os participantes que mudaram de posicionamento após a palestra 

temos a estudante P.6 que em seu primeiro questionário afirma “O aborto em si é um 

assunto muito difícil. Ao ver a mulher decide abortar por alguma questão que envolve 

seu psicológico, a sua saúde mental, as vezes não quer por ter sido sem 

consentimento ou por acabar não se prevenindo”. Já no segundo questionário ela 

acrescenta que “O aborto é uma questão ampla, que envolve o poder público e 

também a sociedade em geral [...]”. 

Dos 34 participantes, ao final da coleta de dados, 20 se apresentaram 

contrários a descriminalização das práticas de aborto. Ou seja, 58,82% dos 

participantes. Entre eles, a principal justificativa para isso é que consideram o aborto 

um crime. A aluna P.4 traz em seu primeiro e segundo questionário, respectivamente 

seu posicionamento “Acredito que o aborto, independente da situação, é uma maneira 

de ceifar a vida, tanto do feto quanto muitas vezes da gestante também”. E “Um crime, 

onde existem métodos para ser evitado”. 

A aluna P.1 explica que: “O meu entendimento sobre o aborto é que muitas 

mulheres morrem ao fazer procedimentos numa clínica clandestina e isso é prejudicial 

à saúde da mulher”, no entanto a mesma se posiciona de maneira contraria a 

descriminalização da prática. 

Quando questionado sobre seu entendimento a respeito do tema aborto, a 

aluna P.2 respondeu: “Considero que a solução não seja apenas tirar a vida de um 

indefeso, acho um método cruel e violento tanto para a mãe quanto para o bebê”. Em 

seu segundo questionário ela mantém sua resposta. A mesma participante representa 

um dos cinco que acreditam que não existem barreiras para se debater o aborto em 

sala de aula. 
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Junto com o questionário P.2, temos P.12 que acredita que não existam 

barreiras para se debater o aborto. “Não existem barreiras, mas é um tema que 

normalmente não fica claro, pois as pessoas continuam intolerantes e não respeitam 

a vez do outro de falar. [...]”. Ironicamente o mesmo apresenta possíveis soluções, 

como: “Respeito pela opinião alheia e saber ser mais ouvinte”. 

Ao serem perguntados sobre a existência de barreiras para o livre debate do 

tema em sala de aula, ao final da coleta de dados, 29 alunos afirmaram existirem 

barreiras. Entre as principais citadas estão: 1) religião, 2) tema ser um tabu, 3) falta 

de empatia e 4) falta de informação, que estão dispostas no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 8 – Principais barreiras para o debate do aborto em sala de aula 

 

 

Fonte: Ardigo, Ravelli, 2019. 
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barreiras que “Cada um tem que ter mais empatia com o próximo e aceitar e respeitar 

a decisão tomada pelo outro”. 
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por ela seria a realização de “Debates a respeito dos riscos e benefícios do 

procedimento, para que o assunto deixe de ser considerado um tabu para a 

sociedade”. 

Dentre as soluções apresentadas, temos “respeitar a opinião do próximo”, 

“conscientizar a população”, “debates em sala de aula” e “mudança de algumas leis”. 

A aluna P.9 traz como possíveis soluções a realização de “Palestras, panfletos e a 

legalização, para que o tema tenha seu devido destaque”. Com poucas palavras P.10 

explica que “o respeito com a opinião do outro, mudanças na lei” seriam possíveis 

soluções. Já o participante P.11 vai além “Eu acho que deveria ter mais palestras nas 

faculdades, lugares públicos, falando desse tema, trazer conhecimento para os 

individuo”.  
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Conforme trazido nos dados, é notável que o discente do curso superior de 

enfermagem tem acesso a informações de maneira razoável sobre a temática. No 

entanto ainda não o suficiente para a construção de conhecimento. Foi possível 

avaliar que os mesmos consideram que durante a trajetória acadêmica não receberam 

informações suficientes sobre o tema, como aponta o crescimento de quase 30% dos 

participantes que acreditam ter recebido informações suficientes após a palestra, 

fazendo com que sua formação seja falha nesse ponto. Observamos também que a 

maioria dos alunos não tinham informações reais sobre a atual situação nacional do 

aborto.  

Com um pouco de informação alguns alunos mudaram suas respostas sobre 

seus conhecimentos, como ocorreu no questionamento sobre os conhecimentos 

relativos as políticas atuais sobre o aborto, onde 50% disse desconhecer as mesmas 

na primeira etapa, mostrando que havia um desconhecimento sobre a temática. 

Sendo assim é plausível dizer que a instituição tem falhado ao abordar esse assunto 

importante para a formação do profissional de enfermagem.  

Como futuros membros da equipe multiprofissional de saúde, e como fazedor 

de saúde, o aluno de enfermagem deve ter conhecimento dos mais diversos assuntos 

que remetem a sua profissão, como o fato de que o aborto é uma questão referente a 

saúde da mulher, fato que alguns ainda não entendem, como exemplificado no gráfico 

misto, onde dois alunos afirmam que o aborto não é um tema relativo a saúde da 

mulher, mostrando mais uma falha em sua formação.  

Dessa maneira é possível concluir que há uma falha na formação acadêmica 

do discente de enfermagem, ocasionada pela escassez de informações sobre o tema. 

No entanto a problemática é de fácil resolução. Como observado após uma palestra 

os alunos adquiriram um pouco mais de conhecimento ajudando em sua formação. 

Uma maior abertura do tema em sala de aula com uma explanação imparcial dos 

dados, ajudaria a suprir esse déficit de informação, auxiliando assim na construção de 

conhecimento e agregando na formação do futuro profissional de enfermagem. 
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