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Resumo  

Trata-se de uma revisão da literatura, cujo objetivo foi identificar a assistência prestada pelo 

enfermeiro, à mulher hospitalizada após um aborto espontâneo, a partir de literaturas científicas publicadas nos 

últimos 15 (quinze) anos. A metodologia para este estudo foi de abordagem qualitativa e método de revisão 

bibliográfica integrativa, por entender que proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da 

aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática. O tema encontrado que atende ao objetivo foi: 

Assistência de Enfermagem, que terá os seguintes subtemas: Comportamento da equipe; Humanização da 

assistência; E Atuação da equipe. A assistência de enfermagem objeto de pesquisa deste estudo tem como 

compromisso descrever além do que já relata a literatura, os achados de relevância para a assistência à mulher 

hospitalizada após o aborto espontâneo, onde se conclui que a assistência prestada pelo enfermeiro à mulher 
hospitalizada após um aborto espontâneo, requer uma atenção holística, igualitária e humanizada, uma vez que 

essas mulheres buscam amenizar sua dor, e uma maior atenção por parte de quem promove o cuidado.  

  

Palavras-chave: Aborto espontâneo. Cuidados de enfermagem após aborto. Aborto e luto.   

 

Abstract  

This is a literature review, whose objective was to identify the assistance provided by the nurse, 

woman hospitalized after a miscarriage, from scientific literature published in the last 15 (fifteen) years. The 

methodology for this study was a qualitative approach and method of integrative literature review, for 

understanding that provides the knowledge synthesis and incorporation of the applicability of significant studies 

results in practice. The topic found that meets the objective was: nursing care, which will have the following 

sub-themes: team Behavior; Humanization of assistance; And Performance of the team. The nursing care 
research object of this study is committed to describe beyond that already reports the findings of the literature 

relevant to the assistance to the woman hospitalized after the miscarriage, it follows that the assistance provided 

by the nurse to the woman in the hospital after a miscarriage, requires a holistic, egalitarian and humanized 

attention, since these women seek to ease your pain, and greater attention by the person who promotes care. 

  

Key words: spontaneous abortion. Nursing care after abortion. Abortion and mourning. 
 
1 INTRODUÇÃO  

As mulheres, que através das diferentes épocas, vem estabelecendo inúmeras tensões e                                                   
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contradições entre elas, seu tempo e a sociedade, na qual elas estão inseridas (MARIUTTI; 

ALMEIDA; PANOBIANO, 2007). 

Pode-se considerar que a mudança de mentalidade, teve influência direta em dois 

aspectos, um que permitiu muitas mulheres de viverem a maternidade alegre e com orgulho, 

onde elas realizavam essa atividade como sentimento de utilidade e gratificação. No entanto, 

por outro lado, desencadeou em outras mulheres certo desconforto, por haver ali uma 

motivação, por base na pressão de ideias, para que elas viessem a ser obrigadas a tal atividade, 

sem que fosse um desejo pessoal. Nesse processo sua vivencia da maternidade, pode trazer 

certa culpa e frustações, por não proporcionar satisfação pessoal (CORREIA, 1998). 

Quando uma gestação é interrompida, seja por um por um processo de 

espontaneidade, ou não, ocorre uma alteração na identidade pessoal, levando à sensação de 

fracasso pessoal. Pois além da perda, a mulher pode desenvolver emoções, experiências e 

mudanças na vida psíquica, que nem sempre são favoráveis para o momento vivenciado, pois 

o abortamento vem se mostrando uma experiência que leva à hospitalização desconfortante 

tanto fisicamente, quanto psicológica para a mulher (BOEMER; MARIUTTI, 2003). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define aborto espontâneo como as 

perdas fetais, que ocorrem com menos de 20 semanas de gestação, ou quando a idade 

gestacional for desconhecida, ainda quando o feto medir menos de 16 cm, ou pesar menos de 

500 gramas (BRASIL, 2005).  

Prevalece ainda como a morte de um produto da concepção, antes da expulsão ou 

extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez, o que ocorre 

em maior incidência durante o primeiro trimestre gestacional (BARBARESCO et al, 2014). 

Os abortos podem ser classificados como espontâneos, ou induzidos, quando são 

realizados com ou sem indicação médica. Para que o processo seja realizado, é necessário que 

se tenha a interferência de agentes mecânicos (curetagem, aspiração), químicos (uso de 

medicamentos abortivos), ou ainda quando se trata de uma complicação orgânica que 

geralmente ocorre mais no segundo ou terceiro mês da gravidez (GESTEIRA; BARBOSA; 

ENDO, 2006). 

O cuidado há uma mulher que vivencia esse processo, não deve se resumir apenas 

em ações e intervenções físicas tem que se considerar, seus contextos de vida, histórias, e 

expectativas, pois na situação de abortamento, elas se mostram desmotivadas de sua própria 

identidade, se guardando, e não demonstrando seus sentimentos, o que na maioria das vezes é 
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por não estabelecer uma relação de confiança com os profissionais da saúde (MARIUTTI; 

ALMEIDA; PANOBIANO, 2007). 

Tendo em vista, que as mulheres nesse processo de perda, necessitam de uma 

atenção cada vez mais direta, de que maneira a assistência prestada pelo enfermeiro, auxilia a 

mulher após um aborto espontâneo? 

Esse trabalho torna-se importante, por proporcionar conhecimentos aos 

profissionais da saúde, em especial aos da enfermagem, que trabalham e lidam diariamente 

com esse processo, sendo que no fim, as mulheres serão beneficiadas com um atendimento 

mais humanizado, para que elas possam adaptar-se a situação que estão a viver. Sendo assim 

esse trabalho subsidiará novas pesquisas, que ajudarão mulheres que passaram, ou passam por 

um abortamento espontâneo, profissionais da saúde, docentes e discentes.  

Está pesquisa tem como objetivo Descrever a assistência prestada pelo 

enfermeiro, à mulher hospitalizada após um aborto espontâneo, a partir da literatura científica 

publicada nos últimos 15 anos. 

 
2 METODOLOGIA  

 

A metodologia para este estudo foi de abordagem qualitativa e método de revisão 

bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos de Mendes (2008), por entender que 

revisão da literatura procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas 

em artigos. Buscando conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado 

sobre determinado assunto, tema ou problema. Procura auxiliar na compreensão de um 

problema a partir de referências publicadas em documentos. 

A Revisão integrativa é um método de pesquisa utilizado desde 1980, no âmbito da 

Prática Baseada em Evidências (PBE), que envolve a sistematização e publicação dos 

resultados de uma pesquisa bibliográfica em saúde para que possam ser úteis na assistência à 

saúde, acentuando a importância da pesquisa acadêmica na prática clínica. O principal 

objetivo da revisão integrativa é a integração entre a pesquisa científica e a prática 

profissional no âmbito da atuação profissional onde inclui a análise de pesquisas relevantes 

que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a 

síntese do estado do conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do 

conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos (MENDES, 

2008). 
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A coleta dos dados deu-se mediante busca sistematizada de artigos científicos escritos 

nos últimos 15 anos e disponíveis no banco de dados da Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO), utilizando-se os seguintes descritores: aborto espontâneo; cuidados de 

enfermagem após abortamento; aborto e luto.  

Para seleção dos artigos foram considerados os seguintes critérios de inclusão: 

exclusivamente artigos científicos em língua portuguesa e inglesa, publicados na íntegra, e 

disponíveis online, no período de 2003 a 2018. 

Os critérios de exclusão focaram-se nos estudos que não respondessem ao objetivo da 

pesquisa e que estivessem publicados anteriormente a 2003. 

A amostra final foi constituída por 13 (treze) artigos científicos, selecionados pelos 

critérios de inclusão previamente estabelecidos. Dessa forma, todos foram encontrados na 

base de dados SCIELO.  

 

3 RESULTADOS 

 

No presente estudo, foram analisados 13 (treze) artigos que atenderam aos critérios de 

inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresenta-se um panorama geral dos artigos 

analisados. O quadro 1 representa as especificações dos artigos incluídos no estudo. 

 

Quadro 1. Artigos utilizados para a revisão bibliográfica  

Título Autores  Ano 
Tipo de 
Estudo 

Abortamento na adolescência: vivencia e 

necessidade de cuidado.  

Faria, E. C. R; Domingos, 

S. R. F, Merighi, M. A. B; 

Ferreira, L. M. G. 

2012 

Qualitativa 

abordagem 

da 

fenomenol

ogia social 

A mulher em situação de abortamento: 

um enfoque existencial.  

Boemer, M. R; Mariutti, 

M. G.  
2003 

Investigaçã

o 

Fenomenol

ógica 

Fatores protetores e de riscos para 

depressão da mulher após um aborto.  

Mariutti, M. G; Furegato, 

A. R. F. 
2010 Qualitativa 

O cuidado de enfermagem na visão de 

mulheres em situação de abortamento.   

Mariutti, M. G; Almeida, 

A. M; Panobianco, M. S. 
2007 Qualitativo 
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Percepções da enfermagem sobre gestão 

e cuidado no abortamento: estudo 

qualitativo.   

Strefling, I. S.S; Filho, W. 

D. L; Kerber, N. P. C; 

Soares, M. C; Ribeiro, J. 

P. 

2015 Qualitativo 

Ser cuidada por profissionais da saúde: 

percepções e sentimentos de mulheres 

que sofrem abortamento.  

Bazotti, K. D. V; Stumm, 

E. M. F; Kirchner, R. M.  
2009 

Qualitativo

, 

exploratóri

o 

descritivo 

Terapia cognitiva- comportamental para 

a perda gestacional: resultados da 

utilização de um protocolo terapêutico 

para o luto.  

Silva, A. C. O; Nardi, A. 

E. 
2011 

Estudo 

observacio

nal e 

análise 

quantitativa 
Fonte: As autoras (2018) 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1- Construção histórica da mulher na maternidade  

 

Da idade média, até meados do século XVII a mulher foi vista, relacionada a 

maternidade, tinha como função feminina ser mãe. Esse fato estava relacionado à natureza da 

mulher. O homem era visto como superior à mulher e à criança era da natureza humana, que o 

homem tivesse autoridade natural sobre a esposa e os filhos (MOURA; ARAÚJO, 2004). 

Em algumas sociedades, como na Grécia antiga, tribos indígenas, civilização 

africana, dentre outras, eram considerados de um modo diferente ter um filho, e ainda ser mãe 

podia ser visto como uma experiência, dolorosa e perigosa, e ao mesmo tempo satisfatória ou 

importante, para a mulher, inserida em uma determinada civilização. Isso porque a forma com 

ela iria lidar com a situação, era baseada na atmosfera cultural em que ela vivia, pois, a 

gravidez poderia ter como função a ligação do presente ao passado, e do humano ao divino 

(CORREIA, 1998). 

No decorrer dos anos, as mulheres vêm conquistando seu espaço, tanto na 

sociedade, quanto nos seus próprios objetivos, com base nos seus direitos humanos e 

reprodutivos. Destaca-se ainda que, os direitos de cuidado com um filho não recai apenas na 

mulher, mas em todos da família (MATTAR; DINIZ, 2012). 
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4.2-  Sistema reprodutor feminino  

 

4.2.1- Fisiologia da genitália  

 

A genitália externa do sistema reprodutor feminino, também chamada vulva, é 

constituída pelos grandes e pequenos lábios, o clitóris que é revestido pelo prepúcio, que é um 

órgão extremamente sensível, composto por um tecido erétil, entre os pequenos lábios situa-se 

o meato urinário, mais abaixo o introito vaginal, onde de cada lado localiza-se as glândulas 

vestibulares também chamadas de glândulas de Bartholin, e ainda a região entre a vagina e o 

reto que é denominada períneo (SMELTZER, 2009). 

Os órgãos localizados internamente são chamados genitália interna, como a 

vagina que é um tudo fibromuscular, com cerca de 7 a 9 cm de comprimentos, o útero, órgão 

muscular que abriga o feto durante a gestação, as trompas de falópio ou tubas uterinas, que 

fazem ligação entre o útero e os ovários, e são responsáveis ainda por conduzir o ovulo até o 

útero, e ainda os ovários, que são órgãos responsáveis pelo armazenamento, maturação, e 

liberação do óvulo (DECHERNEY, 2014). 

 

4.3- Anatomia uterina  

 

O útero faz parte do sistema reprodutor feminino, ele é um órgão muscular com 

aproximadamente 7,5 cm de comprimento e 5 cm de largura, tamanho que varia de acordo 

com a quantidade de gestações já apresentadas, e ainda presença de anormalidades uterinas. 

Possui ainda duas partes distintas, a cérvice ou colo do útero, que se projeta para dentro da 

vagina, e parte superior, denominada fundo do útero, que é coberta parcialmente pelo 

peritônio (SMELTZER, 2009).  

Com a forma de uma pera, e está situado entre o corpo da bexiga urinária e o reto. 

Ele é revestido por duas camadas do ligamento largo do útero, a parte de cima, ou corpo do 

útero se comunica com as tubas uterinas, já a parte inferior, ou colo do útero com cerca de 2 a 

4 cm de comprimento, se comunica com a vagina. Possui a parede espessa, que é constituída 

por três camadas, a serosa que é chamada perimétrio, a muscular chamada miométrio, e a 

mucosa denominada endométrio (DECHERNEY, 2014). 

De acordo com Standring (2010), A função do útero na gestação, é abrigar o feto 

que está em desenvolvimento, fornecendo proteção até o momento em que estiver pronto para 
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sobreviver no ambiente extrauterino. Para que esse processo seja realizado, o útero vai 

aumentando seu tamanho gradativamente, até que seja hora de liberar o feto, em seguida o 

mesmo tende a diminuir, o que chamamos de involução uterina. O útero pesa cerca de 50 g, 

podendo chegar até 1 kg, no final de uma gestação, resultado do aumento da vascularização 

do órgão, e da retenção de líquidos no miométrio.  

 

4.4- Gravidez 

 

Segundo Decherney (2014), a gravidez é denominada como o processo 

fisiológico, onde ocorre o desenvolvimento de um feto dentro do corpo uterino. São divididos 

em trimestres ou unidades de três meses o período gestacional. O primeiro trimestre é 

dividido em período embrionário, que tem seu início a partir do momento da fertilização até 

cerca de 10 semanas, e o período fetal, que se inicia 8 a 10 semanas após a data da última 

menstruação. 

 

A gravidez tem uma duração média de 280 dias ou 40 semanas contadas a partir do 

primeiro dia da última menstruação. Caracterizando-se como um período que, 

fazendo parte do processo normal do desenvolvimento, envolve reestruturações e 

reajustamentos a várias dimensões, durante o mesmo acontecem inúmeras mudanças 
físicas acompanhadas das consequentes alterações psicológicas (MOREIRA, 2008, 

p. 26). 

  

Para a mulher, uma gravidez tem um significado diferente em particular, mas isso 

varia de mulher para mulher, e de acordo com sua estrutura psicológica, sua história de vida e, 

o momento atual em que está vivendo. Uma gravidez não desejada pode vir a ser opressiva, já 

que ela altera o senso físico e psicológico da mulher, onde ela tem que se preparar para 

reorganizar aspectos como, sua identidade, a relação com o seu corpo, ou mesmo com seu 

parceiro, e ainda seus planos futuros para a vida (BENUTE et al, 2009). 

 

4.5- O aborto 

 

 Aborto é denominado a interrupção da gravidez, ou ainda a expulsão do produto 

da concepção, antes do tempo viável para o nascimento, cujo feto não consiga sobreviver no 

meio extrauterino, geralmente fetos no primeiro trimestre da gestação (SMELTZER et al, 

2009).  
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O aborto pode ser classificado como espontâneos, quando se trata de uma 

complicação orgânica que geralmente ocorre mais no segundo ou terceiro mês da gravidez, 

onde o produto da concepção é expulso em um processo fisiológico ou não. Por outro lado, o 

aborto induzido, quando são realizados com ou sem indicação médica, é necessário que se 

tenha a interferência de agentes mecânicos (curetagem, aspiração), ou químico (uso de 

medicamentos abortivos) (GESTEIRA; BARBOSA; ENDO, 2006). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define aborto espontâneo como as 

perdas fetais, que ocorrem com menos de 20 semanas de gestação, ainda quando a idade da 

gestação for desconhecida, ainda quando o feto medir menos de 16 cm, ou pesar menos de 

500 gramas. É relatado ainda como a morte do produto da concepção, isso antes da expulsão 

ou mesmo extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez, o 

que ocorre em maior incidência durante o primeiro trimestre gestacional (BARBARESCO et 

al, 2014). 

De acordo com Moreira (2011), o aborto espontâneo pode ser completo, quando 

todo o produto de concepção é expelido de forma natural, ou ainda incompleto, quando parte 

do produto da concepção é expelido, porém poderão ser retidos restos do feto, placenta ou 

membranas, onde é necessária intervenção médica. 

O abortamento provocado além de ser uma pratica julgada por religiões, e até 

mesmo proibida por lei, é tida como explicações de alguns estudos como, a falta de 

conhecimento da mulher referente aos métodos de se evitar uma gravidez, da falta de 

educação sexual e às vezes uma criação irresponsável. Diante desses processos a mulher 

torna-se desesperançosa, como se estivesse sendo obrigada, a enfrentar uma gravidez que não 

quer, ou não está em condições de levar adiante (GESTEIRA; BARBOSA; ENDO, 2006). 

O código penal brasileiro decreto lei 2848/40, nos artigos 124 a 127, considera 

polemico o assunto aborto, pois de acordo com esses artigos o aborto é considerado 

necessário, no meio de salvar a vida da gestante, no caso de risco para a mesma. O aborto 

também não será punido se for casos de violência sexual como estupro, e direito de liberdade 

sexual da mulher (FERNANDES, 2016). 

A partir do ano de 2012, o aborto ou mesmo a antecipação do parto foi julgado 

como não punível no caso de anencefalia, pois nesse caso não se há um potencial de vida. Já 

nos casos puníveis por lei, se aplicam a provocação do aborto em si mesma, ou ainda permitir 
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que outra pessoa o faça, seja com ou sem consentimento da gestante, o que se institui pena de 

detenção ou reclusão que varia de um, até 10 anos (FERNANDES, 2016). 

 

4.5.1- Etiologia  

  

A perda de uma gravidez, muitas vezes é consequência de uma anormalidade 

fetal, porém podem ser provocados por doenças sistêmicas, distúrbios hormonais, ou ainda 

anormalidades uterinas. Para o aborto induzido ou inseguro, é utilizado qualquer tipo de 

processo abortivo externo, seja ele químico ou mecânico, e ainda pode haver a participação da 

gestante, seja voluntariamente ou involuntariamente, e ser considerado legal ou ilegal 

(SMELTZER et al, 2009).  

Geralmente, quando se trata de aborto espontâneo, se diz que ele ocorre de forma 

involuntária, seja por problemas de saúde da mulher, ou do feto. Dá-se por maneira natural, 

sendo que sua causa pode estar relacionada a infecções congênitas causadas por alguns 

microrganismos como, Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi, Rubella virus, 

Citomegalovírus, Treponema pallidum, entre outros agentes infecciosos, ainda anomalias 

cromossômicas e distúrbios hormonais como a baixa da progesterona. Outros motivos podem 

estar associados a idade da mãe, doenças autoimunes, estresse e consumo exagerado de 

cigarros e outras drogas, e ainda a não realização correta do pré-natal (BARBARESCO et al, 

2014). 

Alguns autores correlacionam o aborto a alguns fatores de risco, como consumo 

de bebidas alcoólicas, consumo excessivo de cafeína, consumo de tabaco e outras drogas, 

anormalidades uterinas, história de abortos, infecções, o uso de alguns medicamentos, e ainda 

o contato prolongado com determinados produtos tóxicos (MOREIRA, 2008). 

 

4.5.2- Epidemiologia 

 

No Brasil, o número total de abortos chega a 1,4 milhões por ano, correspondendo 

a uma razão de 23 abortos por 100 gestações e 50 milhões por ano no mundo (MARIUTTI; 

ALMEIDA; PANOBINO, 2007). 

A discussão do aborto espontâneo no Brasil vem acontecendo com maior 

frequência a partir das décadas de 70 e 80. Mas foi a partir da década de 90, que se iniciou a 

busca das causas que levavam a um aborto espontâneo são percebidos ainda, que em mulheres 
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jovens de 15 a 25 anos de idade, a incidência do aborto espontâneo tem números levados 

(NERY et al, 2006). 

 “Estima-se que a taxa de perdas precoces entre as gestações clinicamente 

reconhecidas esteja entre 12 e 15%, afetando cerca de 2% da população em idade 

reprodutiva” (BARINI et al, 2000. p. 217). 

Cerca de 80% dos abortos espontâneos, ocorrem muito precocemente, antes 

mesmo da 13º semana de gestação. O que, no entanto, é de difícil quantificação ou 

diagnóstico, pois pode ocorrer tão precocemente que a mulher pode nem perceber que está 

gravida, pensando que é apenas um atraso menstrual (MOREIRA, 2011). 

Em relação ao aborto provocado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) traz 

que cerca de 70 mil mulheres morrem devido a complicações recorrentes desse tipo de aborto 

em todo o mundo, e de acordo com o DATASUS/MS, no Brasil ocorrem cerca de 1 a 1,2 

milhões de abortamentos ao ano, e isso se refere a quinta causa de internação no Sistema 

Único de Saúde (SUS), e ainda são responsáveis por 9,0% das mortes maternas (GESTEIRA; 

BARBOSA; ENDO, 2006). 

 

4.6- A necessidade do apoio e os impactos emocionais na situação de abortamento 

 

Para grande parte de mulheres, o aborto é consequência da falta de informações, e 

da não satisfação com o planejamento reprodutivo.  E para algumas mulheres, essa motivação 

de realizar o aborto é consequência de relações impostas por seus parceiros, ou ainda medo 

(BRASIL, 2005). 

“Mulheres que vivenciam a perda de um filho que está sendo gerado merecem 

cuidados da equipe de saúde, em especial, da enfermagem” (BAZOTTI; STUMM; 

KIRCHNER, 2009 p. 149). 

Segundo Gesteira (2006), o aborto, é um problema comum entre as mulheres, e 

muitas vezes para o profissional da enfermagem são casos rotineiros, porém para a mulher, e a 

família que vivenciam essa perda, como consequência, acompanha a dor, o sentimento de 

culpa, e até mesmo a depressão. 

Quando a mulher passa por esse processo de abortamento, ocorre também uma 

alteração na identidade, onde pode levar essa mulher a uma sensação de fracasso pessoal. 

Além da perda, a mulher pode desenvolver emoções, experiências e mudanças na vida 
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psíquica, que nem sempre são favoráveis para o momento vivenciado (BOEMER; 

MARIUTTI, 2003). 

 

O abortamento desencadeia nas mulheres inúmeros sentimentos e percepções, 

físicos ou psicológicos, variando com características individuais [...] isso envolve a 

capacidade dos profissionais saber transmitir informações, pois estas são percebidas 

e observadas pelas mulheres que sofrem abortamento (BAZOTTI et al, 2009, p. 

149). 

 

Alguns estudos anteriores demonstram que as mulheres que passam, ou já 

passaram por uma situação de abortamento, devem ter a oportunidade de expressar sua dor 

fisiológica e existencial, entretanto nas mulheres que haviam planejado uma gravidez, essa 

dor pode se revelar com maior intensidade (MARIUTTI; ALMEIDA; PANOBIANO, 2007). 

 

Quando as mulheres chegam aos serviços de saúde em processo de abortamento, sua 

experiência é física, emocional e social. Geralmente, elas verbalizam as queixas 

físicas, demandando solução, e calam-se sobre suas vivências e sentimentos. A 

mulher que chega ao serviço de saúde abortando está passando por um momento 

difícil e pode ter sentimentos de solidão, angústia, ansiedade, culpa, autocensura, 
medo de falar, de ser punida, de ser humilhada, sensação de incapacidade de 

engravidar novamente. Todos esses sentimentos se misturam no momento da 

decisão pela interrupção, sendo que para a maioria das mulheres, no momento do 

pós-abortamento, sobressai o sentimento de alívio [...] o acolhimento e a orientação 

são elementos importantes para uma atenção de qualidade e humanizada às mulheres 

em situação de abortamento (BRASIL, 2005, p.17). 

 

A perda de qualquer ordem gera o sentimento de luto, para uma mulher que passa 

pela perda de um filho que está sendo gerado, geralmente desenvolve emoções, experiências e 

mudanças na sua vida psíquica, onde essas emoções relacionadas à perda podem afetar a 

família, ou a própria mulher de forma direta (GESTEIRA; BARBOSA; ENDO, 2006). 

Essa situação vivenciada pelas mulheres é uma experiência muito dolorosa e 

complexa para ambos os casos, seja nos casos de abortos espontâneos, ou mesmo daqueles 

sugestivos de indução. Essas mulheres necessitam de compreensão apoio, isso independente 

da etiologia do aborto, ou tipo de procedimento que foi realizado (MARIUTTI; ALMEIDA; 

PANOBIANO, 2007). 

 

4.7- O cuidado de enfermagem na situação de abortamento 

 

De acordo com Bazotti, Stumm, kirchner (2009), o processo de aborto provoca 

nas mulheres sentimentos dos quais, muitas vezes ela precisa de ajuda para superar, mas isso 
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varia de mulher para mulher. Sendo assim cabe aos profissionais da enfermagem avaliar esses 

sentimentos, para proporcionar informações e cuidados mais adequados, uma vez que essas 

ações são percebidas por essas mulheres, e podem ser de muita ajuda.  

Quando é opcional a realização do aborto, o tratamento realizado pelo profissional 

da enfermagem deverá ser baseado no respeito daquela opção.  Levando em consideração o 

período de internação, como oportunidade de promoção da escuta sobre os fatores 

psicossociais que envolvem a mulher, a essa tomada de decisão, e não período de julgamento 

(DOMINGOS; MERIGHI, 2010). 

É imprescindível, que o cuidado da enfermagem seja compreendido através das 

diversas transformações pelas quais a sociedade sofre no decorrer nos tempos. Apesar de ser 

ilegal o aborto no Brasil, não se tem conseguido controlar sua ocorrência, e apesar das 

mulheres terem consciência disso, a enfermagem precisa garantir a elas, o acesso ao 

atendimento humanizado, e de qualidade, seja ele na rede pública e privada de saúde 

(MARIUTTI; ALMEIDA; PANOBIANO, 2007). 

A assistência prestada pelo profissional da enfermagem vai além de meros 

procedimentos, mas também de um apoio psicoemocional (BAZOTTI, STUMM, 

KIRCHINER, 2009). 

É de suma importância, que a enfermagem realize uma atenção de qualidade para 

mulheres no processo de abortamento, ou logo após o mesmo. Tanto na situação do aborto 

espontâneo quanto no provocado, a assistência de enfermagem tem como objetivo o cuidado, 

a assistência, o ensino e a pesquisa, para que o cuidado prestado seja de qualidade. Isso inclui 

a atenção, o saber ouvir, o conhecer sua história, para possibilitar assim oportunidades de 

realizar um cuidado mais humanizado, atuando de forma integra, buscando o reequilíbrio 

físico, emocional, e espiritual daquela mulher (NERY et al, 2006) 

O enfermeiro, ao prestar os cuidados às mulheres em situação de aborto, deverá 

levar em consideração que cada mulher é um ser único com as suas próprias crenças e 

comportamentos, as respeitando na sua forma de ser, viver, pensar e agir. Para que haja uma 

relação terapêutica de confiança, de modo em que seja possível colocar em prática o processo 

de enfermagem, o ambiente tem que proporcionar o respeito mútuo, sem ultrapassar as 

fronteiras de cada um, sempre com base nos limites da sua autonomia (MOREIRA, 2011). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Para a análise desse estudo, foi apresentado um tema: Assistência de 

Enfermagem, que terá os seguintes subtemas: Comportamento da equipe; Humanização da 

assistência; e Atuação da equipe.  

 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM  

 

A assistência de enfermagem objeto de pesquisa deste estudo tem como 

compromisso para este estudo descrever além do que já relata a literatura, os achados de 

relevância para a assistência à mulher hospitalizada após o aborto espontâneo, como a seguir:  

 

COMPORTAMENTO DA EQUIPE 

 

No estudo de Boemer et al, (2003), o cuidado prestado por alguns profissionais da 

enfermagem vai depender da etiologia do aborto. Sendo que o aborto espontâneo é mais bem 

visto por esses profissionais.  

Este mesmo autor, ainda descreve sua opinião em relação à importância do 

cuidado a estas mulheres. Levando em conta que o ato de cuidar envolve uma proximidade 

física e um maior acesso ao corpo. Assim aumenta a empatia no relacionamento entre 

cuidador e paciente. Isso possibilita a cumplicidade, a parceria, a troca de informações e a 

possibilidade do cuidado ser melhor orientado, isto é sem julgamentos pessoais prévios.  

De semelhante forma, Mariutti, Almeida, Panobianco (2007), descrevem que para 

um cuidado prestado de forma respeitosa, é necessário buscar uma boa relação com essas 

mulheres, devido às mesmas serem sujeitos com frustações, expectativas e sonhos. E para isso 

é necessário que esses profissionais reconheçam as dificuldades e frustações dessa paciente, 

para que possa dar o apoio que elas necessitam naquele momento.  

Ainda de acordo com as mesmas autoras, a assistência prestada a essas mulheres, 

vai além de meros procedimentos, deve-se haver uma reflexão e um enfoque tanto na parte 

física, quanto na dimensão social, psicológica e espiritual dessa paciente.   

Semelhante ao autor anterior, as autoras Mariutti; Furegato (2010) apontam que 

muitas vezes o cuidado nessa situação é predominado da assistência física, isso devido a 
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muitos desses profissionais ao vivenciarem essa perda juntamente com essa mulher, se 

sentirem desesperados e constrangidos, uma vez que eles possuem um sentimento de 

preservação da vida.  

As mesmas autoras ainda descrevem que para a prestação do cuidado, é necessário 

compreender essa mulher em suas várias formas, levando em consideração a experiência de 

sofrimento e dor que elas estão vivenciando.  

De acordo com Mariutti, Almeida, Panobianco (2007), algumas mulheres 

apontam que a equipe que presta o cuidado, muitas vezes demonstra falta de respeito e 

descasos com essas mulheres, uma vez que promovem apenas cuidados físicos, se esquecendo 

delas como um todo, como ser físico e emocional.   

Para o profissional que cuida dessas mulheres no seu dia a dia, é necessário 

realizar a identificação de emoções, para que a maneira de abordar as mesmas seja pautada de 

atitudes éticas, uma vez que a atenção à saúde deve ser igualitária a todos, e sendo que as 

atitudes desses profissionais, determinam se estão agindo eticamente ou não, principalmente 

por saber que estava a lidar com outra vida, outro ser humano (BAZOTTI; STUMM; 

KIRCHNER, 2009). 

As autoras ainda argumentam que muitas vezes a assistência prestada pelo 

enfermeiro vai ao encontro das necessidades imediatas dessas mulheres, uma vez que esses 

profissionais aderem uma maior preocupação com o estado emocional das mesmas, devido à 

observação das expressões demonstradas pelas pacientes, a cerca de sua perda.  

De acordo com Mariutti, Almeida, Panobianco (2007), algumas mulheres 

apontam que a equipe que presta o cuidado, muitas vezes demonstra falta de respeito e 

descasos com essas mulheres, uma vez que promovem apenas cuidados físicos, se esquecendo 

delas como um todo, como ser físico e emocional.   

 

HUMANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA  

 

Para Boemer et al (2003), para se obter um melhor cuidado, é necessário que os 

profissionais entendam a mulher como um todo, o que elas precisam, e com o que elas se 

preocupam, pois através da interação com o ser emocional dessa paciente, pode-se 

compreender e analisar a situação, promovendo assim uma assistência humanizada sem 

modificar o ato de cuidar, independente da etiologia do aborto, e sem julgamentos.   
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Os mesmos autores ainda relatam a importância da atenção a essas mulheres, uma 

vez que as mesmas necessitam ser ouvidas, compreendidas, acompanhadas e orientadas.  

Mariutti, Almeida, Panobianco (2007), trazem que, para que seja realizada a 

humanização do serviço de enfermagem prestado a essas mulheres, é necessário não apenas 

um ambiente acolhedor, mas também profissionais qualificados e comprometidos em 

promover um cuidado digno e de qualidade.  

As autoras ainda descrevem que muitas dessas mulheres, evidenciam que o 

profissional demonstra uma postura mais humanizada, a partir do momento em que eles 

promovem o diálogo e a escuta com as mesmas, e principalmente quando eles refletem e 

promovem o cuidado compreendendo o aborto, e a dor da perda dessas mulheres, uma vez 

que desvinculam a ilegalidade ou crime desse atendimento.  

Para as mulheres a interrupção da gestação, é pautada como um momento 

doloroso e difícil de lidar, onde elas se sentem tristes, frágeis, e muitas vezes frustradas, onde 

cabe aos profissionais agirem de forma respeitosa, acolhedora, e humanizada, para que a 

assistência seja qualificada (BAZOTTI; STUMM; KIRCHNER, 2009). 

Estas mesmas autoras ainda descrevem que as mulheres nessa situação, 

necessitam de uma receptividade maior por parte desses profissionais, para que sejam 

acolhidas, proporcionando assim tranquilidade, conforto e bem estar, desde a hospitalização, 

até a sua ida pra casa. Uma vez que elas percebem esse acolhimento seja verbal ou não, e se 

sentem acolhidas e seguras.  

 Os autores Strefling et al (2015), citam que muitos profissionais de enfermagem 

agem de forma humana ao prestar um atendimento digno, e sem julgamentos, proporcionando 

ainda a escuta, e o apoio, seja emocional ou não, o que promove uma maior qualidade no 

atendimento.  

De acordo com Bazotti; Stumm; Kirchner (2009) a ética que promove as 

profissões da saúde, rege um cuidado com respeito aos direitos humanos, e por isso cabe aos 

profissionais promoverem uma assistência responsável e ética, uma vez que se refere a todo 

processo do ciclo de vida, e a dignidade referente à feminilidade.  

Portanto não basta apenas o cuidado, mas também a organização do ambiente, 

para que de forma acolhedora possa ser promovido à humanização, a privacidade, o 

comprometimento, e a eficácia do atendimento, bem como a qualificação dos profissionais e o 

auxilio a superação dessa fase vivenciada por essas mulheres (STREFLING et al, 2015). 
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ATUAÇÃO DA EQUIPE 

 

Boemer et al (2003), descreve que durante o processo de aborto, as mulheres 

necessitam de uma assistência holística, uma vez que são gerados sentimentos dolorosos, 

onde o planejamento do cuidado feito pela equipe de Enfermagem deve estar focado nas 

expressões dessas mulheres e principalmente no respeito ao ouvir e falar. 

Os autores ainda citam que a atuação da equipe muitas vezes promove um 

princípio entre a mente e o corpo, pois a equipe presta assistência física de um lado e apoio 

psicológico no outro, isso por que a partir da expressão dessas mulheres, sejam essas de dor 

física ou emocional, de tristezas, de perda, ou de solidão, a equipe pode atuar de forma mais 

significativa, avaliando e promovendo o apoio adequado em cada situação, o que demonstra 

grande iniciativa em um cuidado amplo e integral.  

É necessário ainda que a equipe desenvolva estratégias, que a ajude a lidar com os 

sentimentos dessas mulheres, onde elas vão ser abordadas, orientadas, para que se tenha uma 

resolutividade de seus problemas durante esse processo (SILVA; NARDI, 2011). 

Semelhante a ideia do autor, Boemer et al (2003) trás que para que haja uma 

assistência que comtemple o cuidado que as mulheres durante o processo de aborto, é 

necessário que a equipe compreenda tanto o processo, quanto a experiência vivida por essas 

mulheres, para que haja um planejamento adequado suprindo assim as necessidades dessas 

pacientes.  

Bazotti; Stumm; Kirchner (2009) nos traz que, durante a hospitalização, essas 

mulheres necessitam de comunicação, de interação e atenção da equipe, uma vez que são 

pontos essenciais que promovem um melhor cuidado e uma relação paciente-profissional. 

Ainda descrevem que muitos profissionais, agem com segurança e calma ao prestar esse 

cuidado, porém muitos outros não sabem como proceder em momentos como esses, de perda 

e dor. A insegurança da equipe pode interferir tanto no cuidado físico quanto nas reações 

dessas pacientes, aumentando assim o sentimento de medo. 

Para que essa insegurança seja superada, de acordo com Strefling et al (2015), os 

profissionais devem ser abordados ainda na formação profissional, uma vez que a atualização 

constante dessa equipe, a orienta e prepara para que diante de uma situação como essa, saibam 

agir, sem se sentirem apreensivos, e que assim tenham a oportunidade de esclarecer dúvidas 

dessa paciente, bem como promover um melhor cuidado. 
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O cuidado não pode fica apenas em procedimentos técnicos, é necessária uma 

comunicação clara, objetiva, que informe a essa paciente todo procedimento a ser realizado, 

dada a importância da relação e da confiança entre a equipe e o paciente, para que seja 

transmitida segurança a essa mulher, para que ela fique satisfeita com o atendimento, o que 

pode vir a amenizar seu sofrimento devido a sua perda, sentindo assim valorizadas em sua 

totalidade (BAZOTTI; STUMM; KIRCHNER, 2009). 

As autoras FARIA et al (2012), relatam que muitas mulheres durante esse 

processo de abortamento expõe que necessitam de cada vez mais atenção e orientação, porém 

avaliam de forma positiva o atendimento da equipe num todo.  

Apesar do tratamento com julgamentos e discriminação de alguns profissionais, 

em muitos estudos são relatados a compreensão, o cuidado e a conscientização, da equipe de 

Enfermagem, preservando assim os aspectos sociais, afetivos e emocionais dessas mulheres, 

assim as mesmas conseguem definir e dar significado ao cuidado que é prestado a elas durante 

o processo, promovendo um vinculo maior e determinando a assistência recebida, para a 

superação dessa fase em sua vida (MARIUTTI; ALMEIDA; PANOBIANCO, 2007).  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise mais profunda do 

tema, o que nos trouxe um maior conhecimento sobre a assistência a mulher hospitalizada 

após um aborto espontâneo.  

Tendo em vista que essas mulheres necessitam de uma maior atenção da equipe 

de enfermagem, a qual é o seu primeiro contato, nota-se a importância da assistência holística, 

igualitária e humanizada durante esse processo de perda e luto, que muitas vezes as afetam 

não apenas fisicamente, mas também psicologicamente e espiritualmente. 

E necessário ainda por parte dessa equipe o desenvolvimento de estratégias para 

que o cuidado prestado, ou ainda a atuação correta dessa equipe sejam ampliadas de modo 

que essas mulheres sejam cuidadas e assistidas para uma melhor recuperação física e 

emocional, possibilitando assim nenhum, ou ainda o mínimo de prejuízo ou trauma durante 

sua hospitalização ou mesmo em suas vidas.  
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