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Introdução 

 

No Brasil, em 2011, o Ministério da Saúde reeditou o Manual de Atenção Humanizada 

ao Abortamento para padronizar e qualificar a atenção às mulheres. A atenção 

qualificada às mulheres que vivenciam o aborto deve ser uma prioridade uma vez que 

está associado com um alto índice de mortalidade materna (1).  

A atenção ao abortamento preconiza uma rede integrada de serviços que seja 

disponibilizada às mulheres de modo a atender suas necessidades físicas e mentais, 

considerando sua inserção social. Os serviços de planejamento reprodutivo devem ser 

disponibilizados durante a hospitalização da mulher por abortamento (induzido ou 

provocado) para garantir o fornecimento de orientações adequadas para evitar novos 

episódios de abortamento (1). 

No Brasil, a realização do aborto é permitida somente em três situações - quando a 

gravidez representa risco de morte para a mãe, nos casos de estupro (se a mulher 

desejar interromper a gravidez) (2) e mais recentemente no caso de fetos anencéfalos 

(3). Por ser ilegal no país, muitas mulheres que não desejam a gravidez recorrem a 

métodos clandestinos de interrupção da gravidez (4). Esta prática pode trazer riscos 

potenciais decorrentes de complicações do aborto como infecções, hemorragias 

graves, perfuração uterina, infertilidade e traumas psicológicos (5).  

O aborto é amplamente praticado no Brasil apesar das leis restritivas vigentes no país 

(6). Muitas mulheres praticam o aborto ilegal através de medicamento abortivo (como 

o misoprostol) (7). As mulheres enfrentam obstáculos em relação ao acesso a 

contraceptivos reversíveis e seguros na rede pública de saúde. As estimativas de 

ocorrência de aborto no país são elevadas (7). Uma pesquisa com mulheres 

alfabetizadas de áreas urbanas constatou que ao completar 40 anos, uma a cada 

cinco mulheres informou já ter realizado um aborto. Um estudo que analisou registros 

do Sistema de Informações Hospitalares do Ministério da Saúde relativos a 

internações femininas por abortamento no Brasil no período de 1996 a 2012 estimou a 

ocorrência anual de 994.465 abortos, com coeficiente médio de 17 abortos 



 
 

inseguros/1000 mulheres em idade fértil e razão de 33,2 abortos inseguros/100 

nascidos vivos (8). 

O aborto é considerado um problema de saúde pública e está entre as quatro 

principais causas de mortalidade materna no país, com taxas inaceitavelmente altas. 

Os dados referentes à hospitalização no Sistema Único de Saúde (SUS) revelam que 

a curetagem pós aborto representa um dos procedimentos obstétricos mais realizados. 

O grande número de internações implica custos elevados para o tratamento de 

complicações pós-aborto (9). 

Um documento editado pelo Ministério da Saúde mostra que o aborto é praticado 

predominantemente por mulheres entre 20 e 29 anos, em união estável, com até oito 

anos de estudo, trabalhadoras, católicas, com pelo menos um filho e usuárias de 

métodos contraceptivos, as quais abortam com o uso de misoprostol (10).  

Nos EUA, em 2008, a American Psychological Association (APA) revelou as principais 

razões pelas quais as mulheres interrompem a gravidez: não se sentem prontas para 

cuidar de uma criança (ou outra criança), incapacidade financeira, desejo de evitar 

uma única parentalidade, problema de relacionamento com o parceiro sexual, sentir-se  

muito jovem ou imatura para educar uma criança, coerção de outras pessoas, gravidez 

indesejada, presença de anomalias fetais ou risco a própria saúde. 

Um estudo no Brasil mostrou que grande parte de mulheres que abortam faz 

referência ao uso de métodos contraceptivos (uso inadequado ou falho) (10). 

A ovulação pode recomeçar duas semanas após a interrupção da gravidez inicial, seja 

por meios espontâneos ou induzidos. Por isso, caso se deseje prevenir a gravidez, a 

contracepção efetiva deve ser iniciada logo após o aborto (11). 

Na decisão sobre o método anticoncepcional a ser usado devem ser levados em 

consideração os seguintes aspectos: escolha da mulher, do homem ou do casal; 

características dos métodos e fatores individuais e situacionais relacionados aos 

usuários do método. Todos os métodos contraceptivos podem ser usados no pós 

abortamento desde que respeitado os critérios de elegibilidade da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (1). 

A OMS preconizam que as mulheres que vivenciam o abortamento devem receber 

atenção em anticoncepção, para que possam engravidar de novo (se for da sua 

vontade) em condições clinicas apropriadas ao desenvolvimento adequado da 

gravidez. Isso significa que para uma nova gestação deve-se respeitar um intervalo de 



 
 

seis meses para diminuir os riscos de resultados adversos para a saúde da mulher e 

da criança (anemia materna, parto prematuro e baixo peso ao nascer) (12). 

 

Objetivos 

1.Este estudo tem como objetivo averiguar o uso de métodos contraceptivos 

previamente a uma gravidez não planejada. 

2. Averiguar se o atendimento realizado às mulheres que têm um abortamento segue 

a normatização do Ministério da Saúde. 

3. Averiguar a eficiência do atendimento à mulher relacionada a orientação, 

informação, prescrição de um método contraceptivo como forma de prevenir um novo 

abortamento. 

  

 

Método 

Trata-se de um estudo descritivo e apresenta dados referentes à atenção em 

anticoncepção recebida durante a hospitalização por abortamento. A população do 

estudo foi composta por uma amostra de mulheres hospitalizadas por abortamento, 

em uma maternidade pública da cidade de Cruzeiro do Sul (interior do Acre), no Brasil, 

no período de 01 de janeiro a 01 de maio de 2017. Todas as mulheres hospitalizadas 

por abortamento foram convidadas a participar desta pesquisa. Os dados foram 

coletados por meio de entrevista individual no momento que a mulher recebia a alta 

hospitalar. Foram convidadas a participar 68 mulheres. Nenhuma mulher se recusou a 

participar do estudo. Para coletar os dados foi utilizado um questionário previamente 

elaborado. O questionário continha questões sobre dados sociodemográficos e 

reprodutivos das mulheres e questões especificas para classificar o planejamento da 

gravidez. Os dados reprodutivos foram relacionados à atenção em anticoncepção 

recebida no decorrer da hospitalização, ao uso de método contraceptivo anteriormente 

ao aborto, a intenção de uma nova gestação. Questionou-se a etiologia do 

abortamento (se espontâneo ou provocado). 

 

 

 



 
 

Resultados 

 

Cinquenta por cento das mulheres estavam na faixa etária de 20 a 29 anos. Quinze 

mulheres tinham 19 anos de idade ou menos. (Tabela1). 

Foi observado que 66,2% das mulheres tinham apenas o estudo primário, 14,7% 

estudo secundário, 1,5% terceiro grau e 17,6% analfabetas. 

Cinquenta e cinco mulheres classificou-se como pardas (80,9%). Menos da metade 

estava inserida no mercado de trabalho no momento da entrevista (33,8%) e 80,9% 

referiam ser católicas. Quanto a situação conjugal, 32,4% viviam com parceiro (Tabela 

2). 

 Em relação à história obstétrica apenas 16,1% não tinham filhos. Para 22% aquela foi 

a primeira experiencia de abortamento e 94,1% do total não tinha planejado a gravidez 

que resultou no abortamento. Alguns desses dados podem ser visualizados na Tabela 

3. 

Em relação à atenção e práticas em anticoncepção, apenas 4,4% das mulheres 

receberam orientação durante a hospitalização e nenhuma recebeu alta hospitalar 

com método contraceptivo prescrito Tabela 5). 

Os dados apresentados mostram que a gravidez foi planejada para menos de 10% 

das mulheres internadas por abortamento, como mostra a Tabela 3. Apesar de não ter 

sido planejada, todas informaram que o aborto foi espontâneo (não usaram métodos 

abortivos).  

Apesar de que aproximadamente duas semanas após o abortamento, muitas mulheres 

já se encontram vulneráveis a uma nova gravidez, os resultados mostram que 

nenhuma das pacientes entrevistadas tinha esse conhecimento, como mostra a 

Tabela 6. A maioria informou que acreditava que só poderia voltar a engravidar após a 

primeira menstruação e uma outra parte informou que achava que teria dificuldade ou 

que a fertilidade demoraria a retornar e de engravidar após um abortamento.  

Quando questionadas se gostariam de ter recebido orientação contraceptiva após o 

abortamento 100% das mulheres que tiveram abortamento após uma gravidez não 

planejada responderam que sim (desejavam orientação contraceptiva). As mulheres 

que tinham planejado a gravidez mas esta evoluiu para um aborto informaram que não 

desejavam método contraceptivo pois desejavam engravidar o mais precocemente 



 
 

possível (algumas informaram que acreditava que o uso de um método contraceptivo 

poderia retardar o retorno da fertilidade). 

A Tabela 6 mostra que quando as mulheres foram questionadas se estavam usando 

algum método contraceptivo quando engravidou, 89,7% informaram que não estavam 

usando nenhum e 10,3% referiam o uso eventual de preservativo ou de contraceptivo 

oral. Das pacientes que não estavam usando nenhum método apesar de não planejar 

uma gestação, algumas informaram já ter ouvido falar dos métodos contraceptivos 

mas não usavam. 

Quando questionadas sobre o uso ou não da contracepção de urgência quase 90% 

das mulheres entrevistadas já tinham ouvido falar. Nenhuma afirmou ter feito seu uso. 

No Brasil, muitas mulheres erroneamente acreditam que a contracepção de 

emergência é abortiva. Talvez tiveram medo de afirmar ter feito seu uso e serem ditas 

como tentado fazer um aborto. 

Quando questionadas sobre o conhecimento dos métodos contraceptivos todas 

referiram conhecer o preservativo, 85,3% referiram contraceptivo oral e laqueadura 

tubária e 14,7% referiram contraceptivo injetável mensal e laqueadura tubária. Não 

houve referência ao DIU, implante, adesivo, anel vaginal, diafragma, tabelinha, 

espermicida. O que demonstra desconhecimento das mulheres acerca dos métodos 

contraceptivos existentes e sua forma de uso.  

 

Discussão 

 

Mesmo a hospitalização por abortamento sendo breve (mais ou menos 12 horas) é um 

momento propício para desenvolvimento de ações relativas a escolha de um método 

contraceptivo para planejamento da vida reprodutiva. 

Houve predominância da faixa etária de 20 a 29 anos, como mostra a Tabela 1. Pode 

se inferir que, como a idade reprodutiva segue este padrão, há maior possibilidade de 

ocorrência de abortamentos neste período da vida. Resultados equivalentes foi 

encontrado em outro estudo no Brasil (10). É importante ressaltar a considerável 

ocorrência de adolescentes (abaixo de 20 anos) nesta amostra, sendo responsável por 

20% do total. O Ministério da Saúde também destacou o grande percentual de 

adolescentes internadas por abortamento em 1998, segundo dados do SIH/SUS, as 

quais representavam 22,5% da população analisada (7). Em estudo multicêntrico 



 
 

sobre a cogitação e a pratica de abortamento na adolescência discutiu as barreiras 

existentes no pais para controle da reprodução, e reforçou que os adolescentes 

brasileiros passam por dificuldades nos acessos aos contraceptivos e aos serviços de 

saúde, além da falta de oportunidades sociais, educacionais e profissionais que nem 

sempre aparecem e contribuem para a ocorrência de gestações indesejadas e, 

consequentemente de abortamentos (7). 

Em relação ao estado conjugal houve predominância de mulheres não unidas. Dados 

esses divergentes do estudo realizado em âmbito maior no Brasil (10), que encontrou 

uma incidência maior de abortamento em mulheres com união estável. 

Neste estudo verificou-se a predominância de mulheres pardas. A ocupação mais 

citada foi a de trabalho doméstico não remunerado (do lar) com 48,5% dos casos. A 

pesquisa nacional de Aborto evidencia que o aborto é um evento frequente na vida 

reprodutiva das mulheres brasileiras de distintas classes econômicas (13). Apesar de 

o aborto ser mais comum entre mulheres menos escolarizadas, é o desfecho mais 

frequente diante de uma gravidez não planejada entre aquelas de maior renda e 

instrução (14) 

Conforme mostrado na Tabela 2, em 14,8% observa-se dois ou mais abortamentos 

anteriormente. A ocorrência significativa de um ou mais abortos podem estar 

associados com a falta de conhecimento da mulher quanto ao retorno a fertilidade 

dentro de 15 dias após o abortamento, e essa informação se faz fundamental no pós 

abortamento, bem como as orientações contraceptivas (15). 

Para se evitar a reincidência de abortamentos é fundamental orientação contraceptiva. 

O Ministério da Saúde recomenda que todas as pacientes após abortamento devem 

ser orientadas sobre os métodos contraceptivos para prevenir gravidez, já que ela 

estará fértil antes de sua próxima menstruação podendo engravidar 15 dias após o 

abortamento (16). Nesta pesquisa apenas 4,4% das mulheres referiram ter tido 

orientação e nenhuma teve prescrição de método contraceptivo. Três (4,4%) mulheres 

referiram ter sido orientadas a continuar utilizando o método contraceptivo utilizado 

antes do abortamento. Neste caso, é necessário atentar a necessidade de ensinar a 

essa paciente a maneira correta de se utilizar o método, pois se ela engravidou, 

provavelmente não estava utilizando de forma adequada e as chances de uma futura 

gravidez se tornam muito grandes. O uso incorreto do contraceptivo é um fator de 

risco para abortamento (16). 

Todas as instruções em relação as orientações anticoncepcionais no pós abortamento 

estão registradas em uma Norma Técnica do Ministério da Saúde. Cabe aos 



 
 

profissionais de saúde buscar o conhecimento sobre as atuais políticas de saúde e as 

implementarem no dia-a-dia (1). 

Aproximadamente duas semanas após o abortamento muitas mulheres já se 

encontram vulneráveis à nova gravidez. Desta forma, se a mulher retomar a atividade 

sexual sem uso de um método contraceptivo poderá engravidar (1). A atenção à 

mulher em processo de abortamento ainda é precária, tendo as ações de continuidade 

do cuidado – entre elas, a atenção em contracepção (11). Estudos ressaltam que o 

aconselhamento e a possibilidade de escolha de um método contraceptivo no período 

pós abortamento aumenta a chance de uso de MAC nos meses posteriores (11,18). 

Desta forma, a hospitalização embora breve, parece ser o momento mais propício 

para desenvolver ações visando atender as necessidades relacionadas ao uso de 

métodos contraceptivos pelas mulheres (11). 

Após a alta hospitalar apenas 4,4% mulheres receberam orientação sobre como evitar 

a gravidez. Esse resultado evidencia a falta de continuidade na atenção no período 

após abortamento refletindo a ausência de integralidade na atenção dispensada a 

essas mulheres. 

Estudos mostram que a orientação e prescrição precoce de um método contraceptivo 

após um abortamento aumenta a chance de uso do mesmo pela mulher que se 

encontra neste momento motivada a evitar uma nova gravidez (11). A taxa de adesão 

também é maior nos locais que além de prescrever o método, tenha o método 

disponível para oferecer. Estudos mostram também que a adesão ao método 

contraceptivo é maior quando existe o seguimento após o abortamento pois durante o 

uso do método pode surgir duvidas, falta de motivação, efeitos colaterais (18). 

Neste trabalho foi encontrado que a técnica utilizada para o esvaziamento uterino foi a 

curetagem uterina em todos os casos, em detrimento ao uso da aspiração manual 

intrauterina (AMIU), considerada ser a técnica mais adequada por ser um 

procedimento menos invasivo com recuperação mais rápida e menos efeito colateral 

(7). 

O aborto é um tema delicado e cercado de controvérsias, no cenário brasileiro. Desta 

forma os dados são muitos restritos. Mas no intuito de evitar novas gravidezes 

indesejadas, novos abortos (provocados) devemos aproveitar a oportunidade de 

estarmos frente a mulher e tornar esse momento uma experiencia na escolha do 

método contraceptivo. Muitos estudos mostram que neste momento a mulher está 

motivada a fazer essa escolha (17). O ideal é que a unidade de saúde que presta esse 

serviço a essa mulher tenha disponível no local o método contraceptivo para oferecer 



 
 

a esta mulher, visto que alguns trabalhos demonstram que a taxa de adesão é maior 

se além da receita a mulher puder levar o método (11). É necessário um seguimento 

das mulheres após aborto. Elas devem ter uma orientação contraceptiva e um 

seguimento em relação a escolha do método, se se adaptou, se deseja trocar, se tem 

algum efeito colateral para evitar a ocorrência de uma nova gravidez não planejada. 

 

Conclusão 

 

Pode-se concluir neste trabalho a precariedade no atendimento referente a 

anticoncepção no pós abortamento. As mulheres não foram orientadas em relação ao 

retorno a fertilidade e sua vulnerabilidade de uma nova gravidez se não usassem 

nenhum método contraceptivo 15 dias após o abortamento. É necessário ressaltar que 

neste momento as mulheres mostram-se dispostas a iniciar um método contraceptivo 

para adiar uma nova gravidez o que demonstra a importância da atenção e da prática 

contraceptiva no período pós abortamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Tabela 1. Idade das mulheres atendidas por 

abortamento no Hospital da Mulher e da criança do Juruá – Cruzeiro do Sul (AC), de 

01/01 a 01/05/17. 

Idade (anos)  

(n=X mulheres) 

n % 

   

<15 03 4,4 

15 a 19 12 17,6 

20 a 24 17 25 

25 a 29 17 25 

30 a 34 07 10,3 

35 a 39 10 14,7 

40 e mais 02 3 

   

Total 68 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 2. Dados sócio-demográficos das mulheres atendidas por abortamento no 

Hospital da Mulher e da criança do Juruá – Cruzeiro do Sul (AC), de 01/01 a 01/05/17. 

Características n % 

   

Cor   

Branca 06 8,8 

Parda 55 80,9 

Negra 07 10,3 

   

Profissão/ocupação   

“do lar” – trabalho não 

remunerado 

33 48,5 

Trabalho remunerado 23 33,8 

Estudante 12 17,7 

   

Escolaridade   

Analfabeta 12 17,6 

Primário 45 66,2 

Secundário 10 14,7 

Universitário 01 1,5 

   

Situação conjugal   

Vive com parceiro 22 32,4 

Vive sem parceiro 46 67,6 

   

Religião   

Católica 55 80,9 

Evangélica 13 19,1 

   

Procedência   

Cruzeiro do Sul 58 85,3 

Outra cidade 10 14,7 

   

Total 68 100 

 



 
 

 

Tabela 3. Dados reprodutivos das mulheres atendidas por abortamento no Hospital da 

Mulher e da criança do Juruá – Cruzeiro do Sul (AC), de 01/01 a 01/05/17. 

Antecedentes obstétricos n % 

   

Tem filhos   

Não 11 16,1 

Sim 57 83,9 

   

Abortamento anterior   

Não 15 22 

Sim 53 78 

   

Número de aborto anterior   

0 15 22 

1 43 63,2 

2 07 10,3 

3 03 4,5 

   

Planejamento da gravidez   

Não 64 94,1 

Sim 04 5,9 

   

Total 68 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabela 4. Dados relacionados ao aborto das mulheres atendidas por abortamento no 

Hospital da Mulher e da criança do Juruá – Cruzeiro do Sul (AC), de 01/01 a 01/05/17. 

Dados n % 

   

Semanas de gestação   

Até 14  65 95,6 

15-20  03 4,4 

   

Tipo de aborto   

Espontâneo 68 100 

Provocado 0 0 

   

Técnica utilizada   

Curetagem uterina 

convencional 

68 100 

AMIU 0 0 

   

Total 68 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 5. Atenção em anticoncepção recebida durante a hospitalização por 

abortamento pelas mulheres atendidas por abortamento no Hospital da Mulher e da 

criança do Jurua – Cruzeiro do Sul (AC), de 01/01 a 01/05/17. 

Atenção durante a 

hospitalização 

n % 

   

Orientação sobre uso de 

métodos contraceptivos 

  

Não 65 95,6 

Sim 03 4,4 

   

Prescrição de métodos 

contraceptivos 

  

Não 68 100 

Sim 0 0 

   

Orientação a continuar 

método anterior 

  

Sim 03 4,4 

Não 65 95,6 

 

 

  

 

 

   

Você conhece a pílula do 

dia seguinte? 

  

Sim 60 88,2 

Não 8 11,8 

   

Total 68 100 

 

 

 

 



 
 

Tabela 6. Conhecimento em anticoncepção das mulheres atendidas durante a 

hospitalização por abortamento no Hospital da Mulher e da criança do Juruá – 

Cruzeiro do Sul (AC), de 01/01 a 01/05/17. 

Questionamentos n % 

   

Você sabia que poderia engravidar 

se tiver relação sem uso de 

método contraceptivo 15 dias após 

um aborto? 

  

Não 68 68 

Sim 0 0 

   

Usava algum método contraceptivo 

quando engravidou? 

  

Não 61 89,7 

Sim 07 10,3 

   

Quais métodos contraceptivos 

você conhece? 

  

Preservativo, contraceptivo oral e 

laqueadura tubária 

58 85,3 

Preservativo, contraceptivo 

injetável mensal e laqueadura 

tubária 

10 14,7 

   

Você conhece a pílula do dia 

seguinte? 

  

Não 8 11,8 

Sim 60 88,2 

   

Total 68 100 
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