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Eu*
Eu sou a que no mundo anda perdida,
Eu sou a que na vida não tem norte,
Sou a irmã do Sonho, e desta sorte
Sou a crucificada... a dolorida...
Sombra de névoa tênue e esvaecida,
E que o destino amargo, triste e forte,
Impele brutalmente para a morte!
Alma de luto sempre incompreendida!...
Sou aquela que passa e ninguém vê...
Sou a que chamam triste sem o ser...
Sou a que chora sem saber porquê...
Sou talvez a visão que Alguém sonhou,
Alguém que veio ao mundo pra me ver,
E que nunca na vida me encontrou!

*Florbela Espanca – Poetisa portuguesa, nascida em 8 de dezembro de 1894.
Sofreu 2 abortamentos espontâneos e não teve filhos. Suicidou-se em 8 de
dezembro de 1930, aos exatos 36 anos.
Fonte: Coleção “A Obra Prima de Cada Autor” – Editora Martin Claret.
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Resumo

Este trabalho pretende, por meio da abordagem qualitativa e a partir do estudo de caso,
analisar as narrativas de 19 mulheres em situação de abortamento, que foram atendidas no
HUCAM do município de Vitória, bem como as narrativas de 13 profissionais que prestam
assistência em saúde a essas mulheres. A coleta dos dados foi realizada com o uso de técnicas
de observação participante, entrevista com roteiro semi-estruturado, registro em diário de
campo e análise de prontuário. Os dados se apresentam a partir da construção de narrativas,
segundo o modelo proposto por Bourdieu (2003); a análise das entrevistas gravadas seguiu a
orientação de Pope et al. (2006), com a conseqüente construção de categorias empíricas
emergentes das narrativas divididas, de acordo com os sujeitos. Para os profissionais, foram
construídas 3 categorias: a formação do profissional de saúde; quem são as mulheres
(percepção dos profissionais); e atitudes na assistência. As categorias emergentes das
narrativas das mulheres foram divididas em 4: as experiências reprodutivas; como as
mulheres perceberam-se grávidas; a experiência do abortamento; e o atendimento nos serviços
de saúde. Os resultados demonstraram que os profissionais agem de maneira subjetiva na
assistência que prestam às mulheres em situação de abortamento, e não houve diferença
significativa no tipo de tratamento destinado às mulheres que provocaram o abortamento e
àquelas, cujas perdas foram espontâneas. A assistência é mais baseada na concepção pessoal
do que na técnica profissional. Os profissionais possuem uma imagem estereotipada da
mulher que provoca o abortamento; afirmam terem muita dificuldade de lidar até mesmo com
mulheres em situação de abortamento previsto em lei; percebem que não possuem formação
acadêmica adequada; acreditam que o hospital onde trabalham deve continuar a atender
mulheres nessa situação; não conhecem os protocolos de assistências do Ministério da Saúde
(MS), e afirmam que seria muito útil atuarem de forma multidisciplinar. Em relação às
mulheres, a assistência não contempla suas necessidades de saúde, nem respeita seus direitos
reprodutivos. Elas caracterizam o atendimento como ruim, ineficiente, preconceituoso,
independentemente de terem provocado ou não o abortamento.

Palavras-chave: Abortamento, necessidades de saúde, assistência.
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Abstract

The women in abortion situation: their health needs and the professional assistance.

This research, through a qualitative approach and a case study, intends to analyze the
narratives of 19 women in abortion situation, that were assisted in HUCAM in the city of
Vitoria/ES, as well as the narratives of 13 professionals responsible for assisting the health of
those women. The data collection was made through participative observation techniques,
semi-structured scripted interview, registrations on a field notebook and analysis of medical
bedside assessments. The data presented itself from the construction of narratives, following
the model proposed by Bourdieu (2003); the analysis of the recorded interviews followed the
orientation of Pope et al. (2006), with the construction of empiric categories emerged from the
divided narratives, according to each subject. For the professionals, were constructed 3
categories: the formation of the health professional; who are the women (perception of the
professional); and the attitudes during assistance. The emerged categories from the women’s
narratives were divided in 4: reproductive experiences; how women did percept the current
pregnancy; the abortion experience; and the provided health services. The results
demonstrated that the professionals act in a subjective way in the assistance of the women in a
situation of abortion, and there was not a significant difference between the treatment
provided to women that perform the abortion and to the ones that miscarriage. The assistance
is more often based on the personal conception of the professionals than on the techniques
themselves. They have not only a stereotyped image of the abortionists but also difficulties
handling the abortion even on the cases foreseen by the law. The professionals have noted that
they don’t receive adequate academic training to deal with abortion, but believe that the
hospital should continue to give assistance to women in this situation. They don’t know the
National Health Department’s (NHD) protocols of assistance and state that would be very
useful to work in a multidiscipline way. Regarding the women, the assistance provided
neither contemplates their health needs nor their reproductive rights. The interviewed, both
the ones who caused the abortion or that miscarriage, characterize the service as bad,
inefficient and prejudicial.

Key words: abortion, health needs, assistance.
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O Hospital Henry Ford ou A cama voadora (1932) – Frida Kahlo

Em 4 de julho, Frida Kahlo abortou, em Detroit. A pequena e frágil figura da artista
deitada na enorme cama perante um vasto deserto dá a impressão de solidão e
incapacidade – um reflexo dos seus sentimentos após ter perdido o bebê e durante
sua estada no hospital. A idéia de abandono é reforçada pela paisagem industrial
desolada no horizonte, diante da qual a cama parece flutuar (Kettenmann, 2006)
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APRESENTAÇÃO

Durante o último ano da graduação em psicologia na Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES), inscrevi-me e fui aceita num estágio extracurricular, oferecido pelo Serviço de
Psicanálise da Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN) do Hospital Universitário
Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM). O estágio fez parte do projeto de trabalho que a
psicanalista da equipe multiprofissional da UTIN implantou nessa unidade hospitalar em
particular.

O objetivo do projeto se descreve com estas palavras:

[...] modificar a filosofia da assistência na UTIN, passando de um enfoque na
reanimação física dos recém-nascidos de risco, para uma reanimação psíquica, no
sentido de uma assistência que se preocupe com o bebê e se ocupe [dele] como um
sujeito em potencial, localizado numa história familiar que o precede e num meio
social específico 1

No período de um ano em que estive inserida nesse projeto, tive a oportunidade de vivenciar e
exercitar o que havia aprendido teoricamente na graduação e no grupo de estudo em
psicanálise neonatal que fazia parte do currículo do estágio. Aquele foi o momento em que
pude colocar a clínica psicanalítica em prática e, principalmente, aprender que não é preciso
um divã para fazer uma intervenção adequada, no momento em que isso se fizer necessário.

Foi ali, no cotidiano da UTIN, com seu pouco espaço físico, carente de recursos materiais,
que a palavra era usada, valorizada e estimulada pelos profissionais Psi – no contato da
equipe com a assistência aos pais –, como instrumento terapêutico, transformando o hiato
doloroso, que é a internação de um recém-nascido, num momento de re-significação para
aquele nascimento em particular.

Muito aprendi nesse período. Principalmente, aprendi muito sobre mim, como pessoa e como
profissional. Observei que um nascimento nem sempre traz a vida consigo. Constatei que há
vida pulsante mesmo na morte.

Não me esquecerei das experiências que ali vivi, do cotidiano repleto de bebês, muitas vezes
quase fetos que, em suas incubadoras, nos enchia, a todos da equipe, pais e mães, de

1

Vasconcelos, APV. Projeto de intervenção psicanalítica em neonatologia. UFES, 2000.

20

esperanças, alegrias, conquistas, de amor e, ao mesmo tempo, na incubadora ao lado, podia,
também, haver impotência, dor, perda, desesperança, vazio, desamor.

Às vezes, ainda hoje me recordo dos recém-nascidos tão frágeis que, em sua luta pela
sobrevivência, inclinavam seus frágeis e pouco desenvolvidos corpos em busca da voz que
ecoava fora das incubadoras, posto que isso os estimulasse a investir na vida. Eram Vitórias,
Vítors, Joões, Pedros, Luízas, Natálias, tantas crianças que agora me fogem seus nomes, mas
de suas histórias não me esqueço. E não me esquecerei também das suas vontades de viver, ou
mesmo de morrer.

Porém, sendo aquele um espaço para cuidar de bebês, eram suas famílias que me
interessavam. Era no contato com suas famílias, sobretudo com suas mães, na escuta de como
havia sido aquela gravidez, como aquela criança havia sido planejada, ou não, e em que
configuração familiar ela nascia, enfim, era nisso que estava o meu maior interesse.

Outra pressuposição que se faz presente no imaginário das pessoas é que todo bebê que nasce
é bem-vindo e que o nascimento de uma criança é sempre algo muito comemorado e
esperado. Nem sempre é assim. Não foram poucas às vezes em que no discurso ambivalente
das mães e dos pais percebíamos que aquele bebê, naquele momento de suas vidas, não estava
nos planos; que teriam de reorganizar suas vidas externas (dinheiro, trabalho, escola, família),
bem como seus mundos internos, que na maioria das vezes ainda não haviam elaborado o que
seria ter um filho, ou ter um filho prematuro, que necessitava de cuidados extremos.

Outro fato que também me chamou a atenção foi perceber que em alguns casos, mesmo após
o nascimento do filho ou da filha a mãe não havia conseguido estabelecer vínculo com ele ou
com ela e que na proposta terapêutica de escuta ficava claro, e muitas vezes era explicitado
por elas, o não-desejo, a não-aceitação daquela gravidez. Algumas mulheres nos diziam
claramente que haviam utilizado meios para abortar seus filhos, e o insucesso fazia
simultaneamente que a gestação corresse, mas que findasse antes do tempo correto, com o
nascimento prematuro de seus filhos.

Refletindo sobre esse percurso trilhado por mim na UTIN, percebi que desde a primeira vez
em que me deparei com essa questão nunca julguei essas mulheres por não desejarem seus
filhos. Provavelmente, a formação acadêmica tenha me ensinado a ser tolerante, a escutar e,
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acima de tudo, buscar compreender o que leva cada pessoa a agir de determinada forma,
consciente ou inconscientemente. Nada é fortuito. Mesmo que alguma atitude vá contra meus
valores, minhas práticas e convicções, isso não deve interferir em minha prática profissional
de Psicologia, que é respeitar indistintamente a subjetividade daquele que expõe o que tem de
mais pessoal e único a mim.

Em minha concepção, todas as mulheres têm o direito de decidir a forma como dispõe de seus
corpos, porém sou cidadã num país que não melhorou suas discussões e legislações, para
corroborar o meu ponto de vista; não só o meu, mas o meu, e o de muitas outras.

Aprendi, estando nesse serviço, o que me agrada e o que não me agrada na prática da clínica.
Aprendi, sobretudo, sobre meus próprios limites internos, sobre os limites da minha nascente
escuta analítica. Foram, sem dúvida, algumas experiências dentro da UTIN e outros eventos
que aconteceram fora dessa Unidade de Tratamento que me sensibilizaram profundamente.

A UTIN é intimamente ligada à Enfermaria de Ginecologia e Obstetrícia (GO), também,
habitualmente chamada por todos de “maternidade”. O HUCAM é o único hospital em
Vitória que é referência para gestações de alto risco.

A outra estagiária, que se tornou uma grande amiga, que também foi selecionada na mesma
época em que fui admitida, teve esta iniciativa: acolher e escutar as mulheres gestantes
internadas na maternidade, com riscos iminentes para um trabalho de parto prematuro, a fim
de prepará-las emocionalmente, caso os nascimentos de seus filhos inevitavelmente se
antecipassem e, com isso, esses bebês fossem internados na UTIN.

Essa abordagem era mediada pelo atendimento psicológico terapêutico às gestantes de risco,
visitas prévias à UTIN, para reconhecimento do ambiente e acompanhamento do
parto. Embora saibamos que a mulher tem o direito legal, garantido pela lei nº 8.0802, de ter
um acompanhante durante o parto, no HUCAM, as mulheres não gozavam desse direito.

2

Lei de 19 de setembro de 1990 garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa lei foi acrescida do
capítulo VII “do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato”, e
transformada na lei nº. 11.108 em 7 de abril de 2005. Em seu Artigo 19-J: Os serviços do SUS, da rede própria
ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de um acompanhante durante todo o
período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. §1º: O acompanhante de que trata o caput desse
artigo será indicado pela parturiente. §2º: As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que
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O hospital não estava organizado (e ainda hoje não o está) para acomodar o acompanhante no
momento do parto. Por isso, minha outra colega dispôs-se a fazer o que chamávamos de
“acompanhamento de parto”, a fim de estabelecer uma ponte entre a mulher em trabalho de
parto e sua família, que fica do lado de fora do centro cirúrgico. Dessa iniciativa, notamos que
as gestantes de risco, que foram acompanhadas profilaticamente desde sua internação até à
alta de seus bebês da UTIN, apresentavam menos ansiedade do que aquelas que não haviam
sido preparadas anteriormente ao parto prematuro, bem como antes da permanência de seus
filhos na UTIN.

A partir desses olhares para fora da UTIN, passei a observar alguns outros movimentos que
ocorriam na maternidade.

trata esse artigo constarão do regulamento da lei a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo.
Artigo 2º: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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1 O ABORTAMENTO E SUAS QUESTÕES

A palavra maternidade nos remete instantaneamente a várias associações: ao binômio mãe e
bebê; ao trabalho de parto; e ao nascimento, que pode carregar em si a vida e a morte. Na
minha fantasia, a maternidade era o local aonde as mulheres, quando grávidas, iam quando
estavam prestes a parir seus filhos.

Percorrendo diariamente os corredores da maternidade, deparei-me com a realidade singular
dessa enfermaria e fui profundamente transformada, como mulher e como profissional. Não é
só de felicidade que é feito esse ambiente. Ali há, também, dor, perda, luto, revolta,
incompreensão, desrespeito. No cotidiano daquelas mulheres, percebi isto: nem sempre que
elas se internavam para terem seus filhos ou filhas, retornavam a casa com eles em seus
braços.

Diferentemente de todo suporte multiprofissional que era prestado ao público A (à família e
ao bebê na UTIN), as mulheres dos demais públicos não contavam, na maternidade, com a
mesma assistência. Assim, o público B (as puérperas, sem problemas obstétricos em
potencial), o público C (mulheres com filhos sindrômicos ou malformados), o público D
(mulheres que haviam sofrido ou provocado um abortamento), enfim, nem um componente
desses grupos possuía alguma forma de suporte emocional. As únicas que podiam contar com
alguma assistência emocional eram as pertencentes ao público A: as gestantes de risco, que
antes de parir eram gestantes de risco e nossas “clientes” em potencial.

Para as dos públicos B, C e D, só havia assistência a partir da demanda da equipe da
maternidade. Nós, da equipe de psicologia, éramos solicitadas quando uma puérpera não
queria amamentar, estava deprimida e chorava sem parar ou literalmente ameaçava
arremessar o filho pela janela. Solicitavam-nos para o que carinhosamente denominávamos
função de bombeiro, ou seja, apagar os incêndios que a equipe da maternidade não dava conta
de extinguir quer por imperícia técnica, quer por falta de capacitação, quer por descaso. Em
caso de dúvida, que convocassem as psicólogas estagiárias da UTIN, ou “as meninas”, como
éramos chamadas, devido nossa idade.

No cumprimento das atividades, muitas vezes eu ia ao encontro das mães que estavam
“hospedadas” na enfermaria, cujos bebês encontravam-se internados na UTIN. Nesses
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momentos de escuta, muitas das outras mulheres, companheiras de enfermaria, vizinhas de
leito, ao perceberem a disponibilidade diferenciada do serviço que era prestado às mães dos
bebês internados, convocavam-me para, também, “desabafarem” ou tirarem as dúvidas
relacionadas ao uso dos medicamentos, à amamentação, entre outras. Visto que usávamos
jalecos brancos, como os demais profissionais, éramos sempre confundidas com os
“doutores” e, muitas vezes, solicitadas. Quem mandou ter disponibilidade na escuta? Éramos
“pau para toda obra”.

Nesses momentos, essas mulheres convocavam-me e, despudoradamente, relatavam-me seus
problemas “gineco-obstétricos” que na verdade eram mais “sociofamiliares”, “afetivoconjugais” e eu, como uma boa curiosa (habilidade dos jovens) e boa ouvinte (habilidade da
profissão), nunca negava a escuta.

A partir dessas escutas (muitas vezes eu não me sentia segura para fazer uma intervenção), fui
construindo um caminho que denomino involutivo, no sentido de retorno à origem. Tendo
focalizado o trabalho de escuta na assistência ao recém-nascido de baixo peso, internado na
UTIN, passando das puérperas às gestantes internadas devido ao risco de partos iminentes,
cheguei às mulheres que tiveram sua gestação suspensa precocemente, independendo das
formas como essas gestações se extinguiram e dos motivos que as levavam a essas
interrupções.

Minha determinação era ouvir. Na maternidade, somente junto às mulheres, cujos bebês
estavam internados na UTIN, eu estava autorizada a intervir. Porém, algumas dinâmicas
começaram a mudar. Os profissionais da maternidade, ao notarem nossa constante presença
na enfermaria de GO, começaram a nos solicitar com mais freqüência e, em alguns casos
específicos, nossa preceptora nos permitia e nos orientava quanto à intervenção.

Houve vários momentos importantes, porém dois podem ser destacados, pois foram, sem
dúvida alguma, eventos que modificaram toda a minha forma de pensar a condição do
feminino e da assistência a mulheres que a buscam nos hospitais públicos. Passo agora a
ilustrar esses eventos.

25

Evento 1

Manhã de sexta-feira, UTIN tranqüila, nenhuma criança nascendo e, melhor que isso,
nenhuma criança morrendo, enfim, tudo em paz. Nesses momentos de quietude, tínhamos,
minha colega e eu, uma cisma. A exemplo dos pescadores, acreditávamos que quando a maré
estava muito tranqüila era sinal de tempestade a caminho. Não tardavam as realizações de
previsões.

Por volta das 10h30min, notamos um entra-e-sai diferente na UTIN. A médica neonatologista
responsável pelo plantão do dia, muito querida por nós, estava visivelmente atordoada,
agitada e incomodada. Vários telefonemas, e a médica ainda caminhava de um lado a outro do
corredor. Outro telefonema, e mais espera.

Num momento de entra-e-sai, interceptei-a no corredor e perguntei-lhe se precisava de ajuda
(nesse dia, estávamos somente nós, as estagiárias, cobrindo a UTIN). Ela negou
categoricamente. Disse-me que não nos envolvêssemos com aquilo. Mas que aquilo? Voltava
às minhas atividades, quando, ela retornou e nos contou o que estava acontecendo.

A mãe de uma jovem de 25 anos, solteira, grávida de 6 meses estava de posse de um
documento judicial, autorizando a antecipação terapêutica do parto de seu neto, diagnosticado
anencéfalo. Bomba!!! Após essa notícia, ficaram todos os profissionais da maternidade – e
agora da UTIN – atordoados. Como seria possível isso? A equipe da maternidade não era
preparada para esse tipo de intervenção. Cochicho geral entre os profissionais nos corredores.

A gestante chegou após 30 minutos. A médica neonatologista, de posse dos exames ultrasonográficos dessa mulher, tentava falar com o médico ultra-sonografista que realizara o
exame e constatara o diagnóstico de anencefalia. Após vários telefonemas, enfim, ela o
conseguiu.

Uma equipe multidisciplinar se juntaria, mas não havia equipe multidisciplinar nesse serviço.
Mais uma vez “um incêndio” de grandes proporções. Bombeiras-psicólogas, médicos
obstetras, neonatologistas, enfermeiras, enfim, um batalhão se organizou, para conversar com
a mulher e sua mãe.
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A mulher chegou visivelmente abalada. Sua mãe fora quem nos contara o que estava
acontecendo.

A jovem, quando se encontrava grávida, iniciara o pré-natal. Com algumas semanas, fizera
uma ultra-sonografia, a fim de saber como estava o bebê. Nesse exame, constatou-se alguma
alteração nele. O médico que fizera o exame, por não ter certeza do diagnóstico encaminhara
a mulher para um especialista.

Ela buscava essa segunda opinião, que definiu o diagnóstico e atestou definitivamente que o
bebê iria nascer e morrer imediatamente. Essa mulher tomou esse diagnóstico ao pé da letra e,
naquele momento, matou o filho, bem como qualquer possibilidade de vida. Iniciou-se
imediatamente um processo de luto que não teria mais retorno.

O médico aventou à mulher a possibilidade de uma interrupção da gravidez. Como era 2004,
havia uma decisão do Superior Tribunal Federal (STF), permitindo que mulheres grávidas de
fetos, cujas más-formações fossem comprovadamente incompatíveis com vida extra-uterina,
pudessem interromper suas gestações em hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). A lei
permitia, o juiz autorizava, porém a equipe e todo o serviço não estavam capacitados para
cumprir essa decisão e antecipar esse parto. Nesse momento, a gestante estava com
aproximadamente 20 ou 25 semanas de gravidez. Um bebê a termo nasce com
aproximadamente 40 semanas.

Diante dessa narrativa, a mulher nos contou que ao enviar a procuração ao juiz para a
autorização judicial foi encaminhada a um profissional de psicologia que, em apenas uma
consulta, atestou sua possibilidade de interromper a gestação. Nós, as estagiárias, ficamos
absolutamente perplexas com essa atitude.

Na continuidade da conversa com essa mulher, ela nos disse que já havia procurado outra
unidade hospitalar para o cumprimento da decisão judicial, porém o médico chefe,
responsável por essa unidade, alegando objeção de consciência, não permitiu que a
antecipação fosse realizada em “seu serviço”, embora esse hospital também possuísse
credenciamento pelo SUS.
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Foi a partir dessa “portada na cara” que essa mulher buscou o HUCAM e, assim, posso narrar
esse evento. Lembrando-me agora dessa história, para introduzir e justificar o que me motivou
a estudar má-formação fetal, abortamento, perdas gestacionais.

Inevitavelmente me vem a face daquela mulher e as caras assustadas dos profissionais que,
em conferência, escutavam sua demanda. Lembro-me que por aproximadamente uns 3
minutos fiquei apenas observando aquela sala e seus personagens, tentando entender quem era
a vítima.

Num primeiro momento, para mim a vítima foi a mulher que, apesar de ter a lei a seu lado,
passou por uma série de violências, a fim de fazer valer seu direito adquirido juridicamente de
antecipar aquilo que para ela estava sendo um tormento que havia paralisado sua vida: ter um
filho potencialmente morto dentro se si era como portar a morte propriamente dita. Mesmo
assim, percebo que esse direito de antecipar o parto foi imposto a ela e não discutido com ela.

Dessa forma, a partir da afirmação categórica da morte imediata do feto proferida pelo médico
que fez o exame e comprovou a anencefalia surgem outras vítimas: o juiz, ao fazer uso da lei
de forma arbitrária, sem levar em consideração se os serviços públicos estavam preparados
para atender essa demanda; o chefe do serviço que, alegando objeção de consciência, “passou
a bola”; o serviço do HUCAM, um hospital-escola – com residência médica nas áreas de
ginecologia e obstetrícia –, sem preparo para atender essa questão; e nós, as psicólogas, aptas
a atender prematuros, que não havíamos nos dado conta de que há crianças que nascem
malformadas e que suas mães também precisam de assistência capacitada, a fim de lidar com
essa situação de forma integral.

Enfim, essa experiência foi uma das pedras angulares para a escolha do meu caminho
acadêmico. Hoje, ao repensar esse caso e após percorrer quase 3 anos de estudos somente para
tentar aplacar aquela impotência que senti por ser parte de uma equipe que não havia se dado
conta ainda dessas questões, eu percebo que todos são vítimas: as mulheres, os juristas, os
médicos, os professores e a equipe multidisciplinar.

As mulheres são vítimas por não se lhes permitir, nesse país, que exerçam seus direitos
reprodutivos; os juristas o são, porque, no cumprimento de suas atribuições, às vezes se
esquecem das dinâmicas sociais e institucionais; os médicos também o são, posto que,
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impregnados do biopoder, praticam a medicina sem se darem conta de que seus saberes
interferem incisivamente sobre a vida e a morte das pessoas; os professores o são, pois, num
movimento muitas vezes moralista, transformam questões humanas em tabus e, por isso,
dificultam a aproximação e o entendimento como no caso do abortamento; e a equipe
multidisciplinar (enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais) também é vítima porque não
possui cada membro em sua formação acadêmica disciplinas que discutam de forma efetiva a
saúde das pessoas. Assim, ao entrar no hospital essa equipe se paralisa diante dos poderessaberes e não conseguem fazer ressonar essas questões. O abortamento, a antecipação
terapêutica do parto, é apenas uma num conjunto significante de “pedras” que não saem do
lugar na questão da assistência às mulheres.

Por fim, mais uma vez a equipe subtraiu sua atuação e também “passou a bola”. Afinal,
“deixar o menino morrer na mesa?” A missão dos neonatologistas é investir na vida, mesmo
porque havia tantos anencéfalos que nasciam e viviam meses em nossa UTIN. Então se
lavaram as mãos e o parto não ocorreu; não no HUCAM.

Não se sabe o que aconteceu depois disso.

O tempo passou. Muitas vezes, em minhas incursões pelos leitos da maternidade ouvia as
mulheres contando que haviam provocado um abortamento, porém eu nunca presenciara
nenhum caso mais de perto em que a mulher estivesse internada em decorrência das
complicações desse ato. Algum tempo depois do caso da antecipação do parto, outro evento
também se concretizou muito importante para a minha formação.

Evento 2

Era uma segunda-feira, aproximadamente umas 9h, após a visita dos médicos ao leito. Uma
enfermeira entrara na UTIN, procurando por uma psicóloga. Somente eu estava disponível.
Saímos, ela e eu, da unidade, para conversarmos. Essa enfermeira pediu-me que eu
conversasse com uma moça que ameaçava fugir do hospital. Essa moça havia sido internada
no dia anterior devido à laceração de genitália provocada com permanganato de potássio, que
foi usado por ela na tentativa de induzir um abortamento. No momento em que eu conversava
com a enfermeira, que estava visivelmente revoltada, apareceu a assistente social que havia,
também, conversado com a moça. Essa assistente me afirmou que a moça estava realmente
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inclinada a evadir-se do hospital, pois ao perceber que o feto ainda estava vivo, precisava
resolver o seu “problema” e sabia que no hospital não seria possível terminar seu
empreendimento.

Retornei à UTIN, para relatar o que estava acontecendo à minha preceptora. Como ela estava
ocupada no momento, pediu-me que eu conversasse um pouco com a moça e que procurasse
saber o que realmente estava acontecendo.

Havia um burburinho nos corredores. Enfermeiras visivelmente bravas falavam em tom de
voz alto que aquilo era um crime, enfim, uma confusão geral. Pedi à enfermeira que me
solicitara o atendimento que arranjasse uma sala reservada, a fim de que eu conversasse com a
mulher, pois na enfermaria onde ela estava internada, com toda aquela hostilidade, não seria
possível qualquer conversa; muito menos qualquer tipo de escuta.

A assistente social se incumbiu de escoltar a moça do leito até à sala onde eu a aguardava. Era
uma jovem de vinte e poucos anos, mais ou menos da minha idade. Apresentei-me, dizendo
que estava ali para ajudá-la. Como eu fui infeliz ao proferir essa frase! Ao terminar a oração, a
moça olhou-me profundamente e disse algo de que não vou me esquecer: será mesmo que
você pode me ajudar? Eu não quero esta criança.

Naquele exato momento algo dentro de mim mudou. Como o momento de proferir uma frase
pode parecer uma eternidade, estilhaçar algo dentro de nós e produzir um insight que muda
definitivamente nossa forma de pensar a maternidade e a assistência prestada às mulheres que
recorrem ao hospital, para tratar de seus problemas obstétrico-ginecológicos!?! Como eu
poderia ajudar aquela mulher? Ouvi-la sem preconceitos era um bom começo.

A jovem disse-nos que ao contar para o namorado eventual sobre a gravidez, o sujeito sumira.
Sozinha, desamparada e sendo filha de uma família muito conservadora, de evangélicos, não
viu outra saída senão livrar-se daquele problema, pois o pai não toleraria uma filha desonrada
em casa. Sozinha, sem condições econômicas, sociais e emocionais de levar a gestação
adiante, seguiu o conselho de uma amiga e fez uso de chás. Sem muito sucesso, e novamente
orientada por uma outra amiga, comprou e introduziu, no final de semana, permanganato de
potássio na vagina, com a intenção de livrar-se daquilo que naquele momento em sua vida era
um grande problema.
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Sangrando e com muita dor, ela chegara ao hospital no domingo. Fora tratada pelos médicos,
que ficaram horrorizados com a dimensão do estrago na genitália da mulher. Um deles
relatou-me que ela deveria ter sentido uma dor indescritível devido o estado em que a
encontrou ao examiná-la no domingo.

Na visita médica coletiva realizada na manhã da segunda-feira, a mulher ouviu do médico que
coordenava os demais, entre eles estudantes de graduação e enfermagem, que o feto ainda
estava vivo mesmo depois de todo aquele estrago.

Então ela desesperou-se e disse a quem quisesse ouvir (de acordo com o relato das
enfermeiras) que não sossegaria até dar fim àquela gestação, não tinha outra saída. E se
ninguém dentro do hospital a ajudasse, ela fugiria, para terminar o que começara e que não
sossegaria até o conseguir.

No momento em que ela me relatava sua dor, desespero, desamparo, a assistente social teve a
“brilhante” idéia de dizer àquela mulher que o que ela estava tentando fazer era pecado. Não
encontro palavras para descrever o que pensei naquele momento. Ao escutar isso, essa mulher
voltou a me olhar e me perguntou: “O que eu faço? Como resolvo isso?”

Essa foi a primeira vez em que me senti totalmente impotente, uma impotência que jamais
havia sentido antes. Na verdade eu não podia fazer muita coisa mesmo, para ajudá-la. Ao
perceber o total descontrole da situação, e ao ouvir cada vez mais da minha outra colega, o
quanto aquela mulher estava agindo mal, o quanto ela estava cometendo um crime, a única
coisa em que pensei foi buscar ajuda. Na verdade, buscar ajuda para mim.
Pedi licença da sala e fui rapidamente solicitar que minha preceptora interviesse naquela
questão. Relatei o que estava acontecendo. Fomos então, as duas, em socorro da mulher. A
preceptora pediu que a mulher contasse tudo o que estava acontecendo, a mulher novamente
relatou o que havia acontecido e perguntou o que podia fazer. Nesse momento, a assistente
social – mais uma vez carregada de seus preceitos morais e preconceitos – proferiu as mesmas
palavras para a mulher. O olhar da minha preceptora gelou minha alma. Vi que ela não iria,
em hipótese alguma, entrar nesse jogo de pecado e crime. Aquele evento ia para além dessas
questões. Ali, na nossa frente, havia uma mulher, dispondo de sua própria vida, para por fim a
outra que, naquele momento, não devia estar em seu ventre.
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Percebendo meu tormento e a incapacidade profissional da outra colega, minha preceptora
sugeriu que saíssemos da sala. Saímos. Fiquei do lado de fora da sala, no corredor, esperando.
Na verdade, eu não estava esperando; estava paralisada. Muito daquilo tudo que havia
acontecido eu não o entendia. A que ponto uma mulher iria, para livrar-se de uma gravidez
indesejada? Algum tempo depois, minha preceptora saía junto com a mulher e a reconduzia
ao leito.

No dia seguinte, descobrimos que a moça, durante a noite, evadira-se do hospital.

Essa história acontece diariamente em todas as maternidades do Brasil. Não é nem um pouco
difícil imaginar um final para ela. Podemos pensar em algumas possibilidades:

1. a mulher conseguiu abortar, pois sem os tratamentos da equipe e o repouso, o feto
foi expulso naturalmente;
2. usou mais permanganato e abortou;
3. a grávida buscou um curandeiro, que utilizou outras formas, para provocar um
abortamento, entre elas, objetos como: agulhas de tricot, talo de mamona, e abortou,
ficando com seqüelas que não a permitem mais engravidar; ou
4. ela procurou um curandeiro, fez os procedimentos e teve novamente uma
hemorragia e, sabendo como seria tratada no hospital caso precisasse de ajuda,
voltou para casa onde a hemorragia complicou-se, levando-a à morte.

De acordo com Costa (1992), em cada 1.000 mulheres brasileiras em idade fértil, 18 haviam
sofrido seqüelas de abortamento, e em cada 4 mulheres submetidas a esse procedimento de
forma inadequada, uma havia sido internada com complicações que a levaram à esterilidade
ou até mesmo à morte.

Quando realizado em condições precárias, o abortamento pode ou não apresentar
complicações, deixar seqüelas ou até mesmo provocar a morte dessas mulheres, que são
muitas vezes submetidas a esse procedimento por charlatões, curandeiros ou curiosos, sem o
menor preparo técnico e em ambientes sem os mínimos padrões sanitários.
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O abortamento é a interrupção da gravidez3 antes que o concepto atinja a viabilidade fetal, ou
seja, antes que ele adquira a capacidade de sobreviver fora do corpo da mãe. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu limites para caracterizar o evento da perda de
conceptos. Esses limites correspondem às vinte e duas semanas completas da gravidez ou
peso de até 500 gramas do produto do aborto4 (Schenker; Cain, 1999 apud Faúndes;
Barzelatto, 2005) O abortamento pode ser classificado quanto a estes critérios: tipo; idade
gestacional; presença de complicações e situação clínica da mulher.

Em relação à idade gestacional, quando o evento acontece:
•

até a sexta semana de gestação é classificado como abortamento ovular;

•

entre a sétima e a décima primeira semana, embrionário; e

•

da décima segunda semana em diante, fetal (Rocha; Andalaft Neto, 2003).

O abortamento é a mais freqüente intercorrência obstétrica, podendo acontecer em cerca de
15% de todas as gestações (Stirrat, 1990; Resende et al., 1998).

Os abortamentos podem ser classificados quanto à tipologia como espontâneos e provocados.
Os espontâneos são aqueles em que ocorrem a eliminação do ovo ou do embrião e são
antecedidos quase sempre pela morte embrionária, de forma natural, sem interferência
externa. Podem ser resultantes de um problema médico que afeta a saúde de uma mulher;
defeitos genéticos fetais ou causas desconhecidas (Rocha e Andalaft Neto, 2003). É um
evento frustrante que pode, conseqüentemente, ocasionar problemas emocionais, sociais e
familiares (Deutsch, 1952; Soifer, 1986, Langer, 1986; Szejer e Stewart, 2002).

Já os abortamentos provocados são os que ocorrem por estímulo mecânico – intervenção
cirúrgica, ou química – e/ou uso de drogas abortivas. Esses, por sua vez, possuem uma
subclassificação: auto-abortamento, quando é a própria mulher que, ao utilizar-se de meios
químicos ou físicos, provoca a perda gestacional e o hetero-abortamento, em que uma terceira

3

4

De acordo com a OMS e a Figo, a gravidez se caracteriza como o estágio do processo reprodutivo no qual o
corpo da mulher e o novo indivíduo em desenvolvimento se entrelaçam, ou seja, o período que começa com a
implantação termina quando ocorre um abortamento ou nascimento.
Aborto é o produto, o que é expulso pelo processo de abortamento. Entretanto convencionou-se o uso da
palavra aborto como sinônimo de abortamento, significando a interrupção da gravidez. Para este trabalho,
decidimos usar o temo correto: abortamento.
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pessoa manipula o colo uterino, com o objetivo, também, de ocasionar a perda daquela
gestação.

Os hetero-abortamentos também podem ser subclassificados, de acordo com o grau de
complicação. Quando realizados por profissional treinado e capacitado, em local adequado,
que respeite as normas de higiene, é denominado abortamento seguro. Nesses casos, o risco
de complicações para a mulher é extremamente baixo (Oliveira et al., 2007). Porém, se for
realizado em situação de clandestinidade, por pessoas não capacitadas – curandeiros e
charlatães, que não possuem habilidade necessária e em locais sem o mínimo padrão de
higiene e assistência –, são considerados abortamentos inseguros.

Esses abortamentos configuram os reflexos de necessidades não-satisfeitas de planejamento
reprodutivo, que envolve isto: falta de informações sobre anticoncepção, dificuldade de
acesso aos métodos, falhas no seu uso, ausência de acompanhamento pelos serviços de saúde
e a não-participação masculina (Mattar et al., 2007). É um problema pessoal e também social,
com implicações médicas que vão desde a perda das funções reprodutivas à mortalidade
materna (Faúndes e Barzelatto, 2004).

Há outras classificações para o abortamento de acordo com sua regularidade, que são os
abortamentos de repetição; em relação à expulsão ou não dos anexos da gravidez, completo
ou incompleto; acerca das complicações, infectado ou não-infectado, também denominado
séptico; e, de acordo com a situação clínica, evitável ou inevitável.

Os abortamentos provocados possuem uma peculiaridade: enquadram-se, de acordo com a
legislação de cada país, em três categorias: podem ser considerados terapêuticos, em caso de
risco de vida materno; eletivos, nos casos previstos em lei; e criminosos ou ilegais, quando
são feitos em desacordo com a norma vigente.
O auto-abortamento pode ser considerado um tabu5, um interdito. As sociedades que o
proíbem têm muita dificuldade em lidar com o tema, deixando-o inacessível e transformandoo em algo que mereça ser esquecido, não falado, evento que deve ser abolido do cotidiano.

5

Termo polinésio, seu significado “diverge em dois sentidos contrários. Para nós, significa, por um lado,
‘sagrado’, ‘consagrado’ e, por outro, ‘misterioso’, ‘perigoso’, ‘proibido’, ‘impuro’ [...]. Assim, o tabu traz em
si um sentido de algo inabordável, sendo principalmente expresso em proibições e restrições. [...] As restrições
do tabu são distintas das proibições religiosas ou morais. Não se baseiam em nenhuma ordem divina, mas

34

Porém, é no cotidiano das vidas das mulheres que ele perdura. O abortamento é um evento
ancestral, presente em todas as culturas e praticado universalmente em todos os grupos
humanos. É um acontecimento típico e exclusivo da condição de ser mulher, uma vez que é
ela quem carrega o concepto, e em cada cultura ele é motivado pelas mais variadas questões.

O abortamento provocado não é um sucesso da contemporaneidade. Indícios de sua prática
existem em todas as culturas. Estudos antropológicos indicam que ele faz parte da civilização
humana desde os primórdios de sua existência. O primeiro relato noticiado do uso de um
abortífero oral fora descrito pelo Imperador chinês, Shen Ning, entre 2737 a.C. e 2696 a.C.
(Schor e Alvarenga, 2002; Benute, 2005; Nader, 2006). O Papiro de Ebers, datado de 1550
a.C., em seu conteúdo traz orientações sobre práticas abortivas (Koltz, 1982; Nader, 2006).
Entre os códigos dos sumérios, assírios, hititas e persas, bem como no de Hamurabi, há
referências sobre o abortamento (Cavalcanti, Andrade e Teixeira, 1999).

Em tribos primitivas de diversas partes do mundo também se pode observar que a prática do
abortamento fora comum entre as mulheres da era pré-histórica e os motivos que levavam a
essa prática são os mesmos da contemporaneidade: problemas econômicos, sociais ou
biológicos; doenças; idade gestacional avançada ou extremamente precoce (Pattis, 2000;
Benute, 2005).

Na Grécia antiga, os filósofos Aristóteles, Sócrates e Platão eram favoráveis ao abortamento
por razões de controle populacional; por eugenia, bem como por motivos socioeconômicos
(Koltz, 1982). Hipócrates, pai da medicina e discípulo de Platão, ao contrário do que é
difundido, era favorável ao abortamento, recomendando a prática de exercícios violentos
como a melhor forma de realizá-lo (Tretze; Lewitz, 1969, Benute, 2006). O juramento
hipocrático nunca fora escrito pelo próprio, mas, sim, elaborado muitos séculos depois,
influenciado pela Igreja Católica (Lyons e Petrucelli, 1978). Na maior parte do Império
Romano, o abortamento era praticado, havendo inclusive vultosa literatura sobre as técnicas
abortivas (Klotz, 1982).

Foi no início da era Cristã que o abortamento passou a ser considerado crime. A exemplo do
que ocorre no Código de Hamurabi, encontra-se no livro do Êxodo uma referência em que
pode-se dizer que se impõem por sua própria conta” (FREUD, 1913, p. 37) e conclui, de acordo com a
Enciclopédia Britânica, que “a violação do tabu transforma o próprio transgressor em tabu” (op. cit., p. 39.)
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aquele que ferisse uma mulher grávida a ponto de provocar o parto, caso sem danos, uma
indenização deveria pagar ao marido, já em casos que o ferimento ocasionasse dano, ao
culpado a pena de morte era aplicada. Nesse caso, entende-se dano como a morte ou não do
filho que a mulher trouxesse em seu ventre.

Galeotti (2007) nos indica que é possível traçar uma história sobre o abortamento que se
desenvolveu num caminho evolutivo em que há alterações de noções, técnicas, sujeitos e
interesse, conotações éticas e regulamentos jurídicos, e que questões relacionadas ao
abortamento são,
[...] na verdade, o fruto de um árduo trabalho amadurecido ao longo dos séculos: o
papel da mulher, as formas de considerar o feto e a gravidez, as intervenções
externas, os interesses políticos e os parâmetros de avaliação mudaram desde a
Antiguidade até aos dias de hoje, assumindo diferentes funções e significados.

Todas essas transformações incidem particularmente sobre o conflito entre determinar o que
vale mais: a vida da mãe ou a vida do feto? Nessa balança, o direito anterior à Revolução
Francesa, de a mulher decidir pela continuidade ou não de sua gestação, uma vez que o feto
era considerado parte do corpo da mulher e, por conseguinte, sua propriedade, podendo ela
dele dispor da forma que desejasse, passou a ser tutelado pelo Estado. O Estado necessitava
de “filhos” que servissem como soldados e trabalhadores. Isso elevou o feto à condição de
cidadão, antes do seu nascimento. A transformação do lugar da criança (Ariès, 1981) e da
instituição da maternidade como algo perfeito, sagrado, reconhecidamente possuidor de um
status social colocou as mulheres num lugar de santificação e guardiã da moral, fazendo-as
depositárias exclusivas dos cuidados com a prole (Badinter, 1985). Esse fator fez com que o
abortamento passasse a ser considerado uma atitude de desamor, uma vez que o amor materno
atingia uma circunstância inata à condição feminina, prendendo a mulher, de uma vez por
todas, exclusivamente a sua condição biológica: a procriação.

As religiões também contribuíram com esse panorama, constituindo normalizações próprias
sobre o tema. Na maioria delas, o abortamento não é permitido, salvo em algumas situações.

No pensamento judaico, o abortamento pode ser justificado em circunstâncias em que a vida
da mulher e sua saúde físico-mental estiverem em risco, porém, mesmo nessa religião, há
divergências (Schor e Alvarenga, 2002; Faúndes; Barzelatto, 2004).
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Entre os cristãos existem discordâncias. Para os protestantes, a prática é admitida quando a
gravidez configurar risco de vida para gestante (Faúndes e Barzelatto, 2004) ou quando o feto
contrair anomalia ou doença grave (Verardo, 1997). Para os católicos, a prática é totalmente
proibida, mesmo nos casos previstos pela legislação brasileira, salvo em apenas duas
condições: 1) gravidezes ectópicas; e 2) coexistência de câncer nos órgãos genitais (Verardo,
1987; Faúndes e Barzelatto, 2004). A pena à fiel que infringir esse preceito é a excomunhão.

Entre os mulçumanos, também há divergências acerca de sua prática, tendo variações que se
estendem desde totalmente proibido a totalmente aceito. De acordo com cada escola islã, há
normalizações específicas, que incidem em seis itens:

1. sobre o tempo de gestação;
2. justificativas (capacidade mental ou integridade da mulher, bem como incapacidade ou
rejeição de aceitar as responsabilidades da maternidade) para a realização do
abortamento;
3. em casos de má-formação fetal grave;
4. em casos em que haja diagnóstico de doenças genéticas;
5. estupro; e
6. risco de vida materna.

Para os hindus, a prática é proibida, salvo em situações de grave lesão, risco de vida da mãe e,
ainda, em situações de má-formação fetal. No budismo, não há nenhuma normalização que
incida sobre a prática do abortamento, mas o fato de essa doutrina valorizar a não-violência e
a continuidade da vida indica uma possível desaprovação (Faúndes e Barzelatto, 2004).

No ocidente, a religião católica foi muito importante para a manutenção da mulher na sua
função de gerar e cuidar das crianças. O abortamento, o infanticídio, o abandono dos filhos
passaram a ser faltas gravíssimas. Mesmo assim, a Igreja Católica, visando a minimizar as
elevadas taxas de infanticídio no século XX, instituiu as “rodas” nas Santas Casas (Rohden,
2003). Apesar disso, as mulheres não deixaram de praticar o abortamento, quer como forma
de planejamento familiar, quer por impossibilidade emocional, social ou conjugal. Nos países
onde essa prática é ilegal, elas colocam suas vidas em risco, ao procurarem formas de
suprimirem suas gravidezes, recorrendo a artifícios arcaicos, como chás, emplastros, rezas,
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introdução de instrumentos perfuro-cortantes; isso, quando não recorrem ao extremo do
suicídio.

Nas primeiras cartas dos jesuítas, é possível encontrar referências sobre a prática do
abortamento entre as mulheres indígenas. José de Anchieta ilustra esse fato numa carta datada
do ano de 1560, em que relata este fato:

Nessas casas, batizam e mandam ao céu alguns bebês que nascem meio mortos e
outros que são abortados, o que acontece muitas vezes mais por malícias humanas
que por desastre, porque essas mulheres brasileiras muito facilmente abortam, quer
por raiva dos seus maridos, quer por não os terem, ou, por medo, assim como por
qualquer outra ocasião leviana, matam os filhos, tomando alguma beberagem,
apertando a barriga ou carregando peso e de muitas outras maneira que a crueldade
humana pode inventar6 (apud Del Priore, 1993).

O abortamento é um assunto das mulheres. É típico das pessoas que cuidavam da saúde delas
em vários momentos de sua vida, como as parteiras, as feiticeiras e as comadres, que
utilizavam todo conhecimento empírico, para o emprego tanto da contracepção quanto do
parto e do abortamento. Plantas, como a arruda, a macela, a erva de São João e o funcho
faziam parte da farmacopéia feminina; eram utilizadas na forma de chá ou emplastro colocado
nas partes íntimas, a fim de provocar infecção e, conseqüentemente, o abortamento. Também
eram usados laxativos, purgantes, bem como meios físicos: quedas, socos no ventre, entre
outros. Todos esses procedimentos eram condenados pela Igreja.

O Brasil, um país de dimensões continentais, precisava urgentemente ser povoado, para evitar
ataques e ocupações indevidas por outras nações. Por isso, ambas as instituições – Estado e
Igreja Católica – promoveram uma verdadeira empreitada moral, a fim de tentar reduzir o
número alto de abortamentos. Com isso, a mãe que abortava tornava-se, ao mesmo tempo,
uma pecadora (renegando a maior dádiva que uma mulher poderia ter: a maternidade) e uma
criminosa (ceifando do seio da nação um cidadão).

Embora a igreja condenasse o abortamento e o estado permanecesse em alerta sobre essa
prática tão comum entre as mulheres, durante o período colonial isso era visto como uma
questão de foro privado, não havendo legislações específicas que inscrevessem e regulassem
essa prática.

6

Tradução livre.
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No trecho anteriormente citado por Del Priore, é possível perceber o uso da palavra
leviandade, qualificando a decisão pelo abortamento. Aos olhos dos mais desinformados e
negligentes acerca das transformações histórias que recaem sobre a condição de ser mulher,
perdem-se as verdadeiras circunstâncias que podem justificar a supressão de uma gestação.
Estas são algumas situações por que passam as mulheres: ausência de serviços adequados em
saúde, que realmente as orientem para uma adequada autonomia no planejamento sobre suas
funções reprodutivas; níveis socioeconômicos de baixa escolaridade e desemprego num país
subdesenvolvido onde os programas assistenciais do governo não abrangem realmente a
população, o que faz com que muitas vezes as mulheres sejam provedoras de seus lares, não
tendo com quem deixar seus filhos pequenos; e as desigualdades sociais que colocam o
abortamento seguro como artigo das elites que podem pagar por procedimentos feitos em
clínicas particulares a riscos sociais e perigos de saúde mínimos, enquanto as mulheres pobres
submetem-se a toda e qualquer sorte, arriscando suas vidas nas mãos de qualquer um que
resolva seu “problema”.

Porém, a decisão de abortar não é leviana. Ela é, na maior parte das vezes, a única escolha das
mulheres que não estão preparadas, independentemente do motivo, para levar a termo uma
gestação. É uma decisão conflitiva, que pode ser impregnada de valores pessoais e religiosos.
Às vezes, essa decisão é solitária (Oliveira, 2000); às vezes é compartilhada, mas, numa e
noutra situação, não há muito tempo para pensar sobre ela, uma vez que quanto mais avançar
a gravidez, maiores complicações podem acontecer.

As mulheres brasileiras contemporaneamente vivem uma situação em que a questão do
abortamento é configurada de forma multifacetada, sendo influenciada por várias inserções. O
abortamento não é considerado uma questão de foro íntimo. Ele é legislado pelo Estado que,
mesmo de orientação laica, recebe interferências religiosas (a exemplo da Campanha da
Fraternidade deste ano – 2008). Como conseqüência disso, implica a vida sexual e reprodutiva
das mulheres que não podem recorrer a esse recurso.

A escassez de pesquisas empíricas sobre o abortamento demonstra a marginalização do tema
até mesmo na academia. Diniz (2007) em editorial para os Cadernos de Saúde Pública indica
essa realidade. Para esta pesquisadora, o debate sobre o tema deu-se sempre no campo moral.
Mas foram as declarações do então Ministro da Saúde – José Gomes Temporão – que
tutelaram o lugar do abortamento à constelação dos problemas de saúde pública. Nessas
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declarações, defendeu-se a tese de que o caráter de ilegalidade não coíbe a prática do
abortamento e traz conseqüências à saúde das mulheres, perpetuando a desigualdade social,
pois as pesquisas realizadas à beira do leito de mulheres em situação de abortamento
demonstram que elas são em sua maioria católicas, jovens, pobres e já com filhos.

Sem a intenção de fazer uma revisão bibliográfica exaustiva sobre o tema, ilustramos algumas
pesquisas de maior relevância. Faúndes et al. (2004 e 2007) estudaram o conhecimento dos
profissionais de saúde acerca do abortamento. No campo da assistência de saúde em face do
abortamento legal, temos os estudos de Soares (2003); Oliveira et al. (2005); e Mattar et al.
(2007). Encontramos também estudos acerca da assistência prestada às mulheres em situação
de abortamento inseguro nos hospitais públicos em Oliveira (2005); Motta (2005); Gesteira
(2006); e Espírito Santo e Vieira (2007). No campo dos direitos reprodutivos, deparamo-nos
com os estudos de Menezes et al (2006) e Rodrigues (2006) por meio da análise de
importantes aspectos das discussões e decisões políticas nas esferas da sociedade e do Estado
sobre a questão do abortamento.

Em relação aos aspectos emocionais das mulheres em situação de abortamento, constatamos a
quase inexistência de pesquisas. Broemer e Mariutti (2003) propõem-se a desvelar as facetas
do significado do abortamento para a mulher que o vivencia; Santos et al. (2004) buscaram
reconhecer o significado da perda fetal para mulheres que vivenciaram essa experiência; e
Gesteira et al. (2006) descrevem o processo de luto pelo qual passam mulheres em situação de
abortamentos provocados.

Convém ressaltar que não encontramos na literatura nenhum estudo que se ocupasse de
analisar como as mulheres vivenciaram a experiência do abortamento integralmente, desde a
tomada de decisão, até meses após a internação. Estudos dessa magnitude fazem-se
necessários, pois o abortamento é um evento repleto de tabus e preconceitos, em que a
assistência, conforme o atesta a literatura já existente, não é adequada. Fazem-se necessários
estudos que se ocupem de averiguar como ficam as mulheres após a assistência. Que
complicações emocionais podem ser decorrentes das necessidades de saúde não satisfeitas
integralmente.

Acerca dos aspectos de ordem jurídica, a primeira legislação especifica sobre o abortamento
foi contemplada em 1830, no Código Criminal do Império. No capítulo referente aos crimes
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contra a segurança da pessoa e da vida, o auto-abortamento não era previsto como infração
nem se atribuía à mulher qualquer atitude criminosa pelo consentimento para o abortamento
praticado por terceiros. Mas, se o abortamento fosse ocasionado por uma causa externa, como
uma violência, o autor era punido.

No Código Penal da República de 1890, ampliou-se a imputabilidade nos crimes de
abortamento, prevendo punição para a mulher que praticasse o auto-abortamento, salvo a
atenuante de “ocultar a desonra própria”. Nesse código, introduziu-se a noção de abortamento
legal ou necessário, sendo esse praticado no intuito de salvar a gestante de morte inevitável.

O Código Penal de 1940, vigente, teve sua inspiração no Código Penal Italiano. Esse incluiu o
abortamento em seu Capítulo 1, Dos crimes contra a vida, criminalizando-o em todas as
hipóteses (Art. 124, 125, 126. Código Penal) e apenas excluindo da punibilidade o
abortamento em decorrência do estupro ou risco de vida materno, com o consentimento da
gestante ou de seu representante legal, no caso de incapacidade, no artigo 128 (Andrade,
2000).

É o Código Penal que tipifica a pena a ser empregada a quem praticar o crime de
abortamento. A pena pode variar de um a três anos de detenção, quando o abortamento for
provocado pela própria gestante, ou com o seu consentimento, de acordo com o artigo 124; de
três a dez anos de reclusão, quando for provocado por outrem, sem o consentimento da
gestante, descrito no artigo 125; de um a quatro anos de detenção a quem provocar o
abortamento com conhecimento da gestante, de acordo com o artigo 126, com o acréscimo de
aplicar a pena do artigo anterior, caso a gestante seja menor de 14 anos, ou alienada, ou débil
mental, ou se o consentimento for obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.

No artigo 127, encontra-se a indicação de que as penas contidas nos artigos 126 e 125 devem
ser aumentadas de 1/3, caso, em conseqüência dos meios empregados para o abortamento, a
gestante sofrer lesão corporal de natureza grave; serão duplicadas se, por qualquer dessas
causas, o abortamento provocar a perda da vida. Por fim, o artigo 128 não punirá se o
abortamento for praticado por médico, para salvar a vida da gestante e em casos de
interrupção da gravidez resultante de estupro, desde que essa interrupção tenha o
consentimento da gestante ou, quando ela for incapaz, de seu representante legal (Brasil, 1940
- Código Penal Brasileiro).
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Mesmo que a prática do abortamento provocado seja tipificada como crime, isso não impede
que a mulher tome essa decisão, pois essa prática raramente é punida na condição de autoabortamento; é levemente penalizada, quando for feita por parteiras, enfermeiras e médicos, o
que leva a crer que é como se a punição não fosse de interesse real da sociedade. Há na
legislação um enorme investimento em sua proibição, porém pouco interesse na sua
penalização de fato (Ardaillon, 1997).
Com o avanço da medicina e das técnicas de diagnóstico no pré-natal7, sendo a principal a
utilização do diagnóstico por imagem, por meio dos exames ultra-sonográficos (Gollop,
1996), abriu-se, desde o final dos anos 80, a discussão sobre o abortamento seletivo ou,
também, denominado antecipação terapêutica do parto, em casos de má-formação fetal
incompatível com vida extra-uterina. O primeiro alvará judicial, contemplando uma decisão
favorável ao abortamento seletivo para um feto anencéfalo foi concedido em 1989, no Estado
de Rondônia. Nos primeiros anos da década de 90, outros alvarás passaram a ser concedidos
em casos em que o feto não fosse ter sobrevida extra-útero após o nascimento. Foram
contemplados casos de anencefalias, bem como outras patologias que comprovadamente não
permitiriam vida extra-uterina.

Assim, em 1992 o Juiz Miguel Kfouri concedeu um alvará na cidade de Londrina (Paraná); e
em 1993, seguindo essa premissa, o juiz Geraldo Pinheiro Franco concedeu o primeiro alvará
para o abortamento seletivo na cidade de São Paulo. Mesmo se dizendo católico fervoroso, na
sentença o juiz afirmou que levou em consideração o sofrimento do casal, pois o que
importava naquele momento era atender os anseios desses e não projetar seus valores
pessoais.

Entre os anos de 1993 e 2006, mais de 3000 alvarás judiciais foram concedidos no Brasil. Em
junho de 2004, o então ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio de
Mello, concedeu uma liminar que autorizava mulheres gestantes de fetos anencéfalos a
anteciparem o parto, caso esse fosse o seu desejo, sem a necessidade de alvará judicial. A
mulher deveria procurar um hospital público de posse dos exames que comprovassem o
diagnóstico de má-formação fetal incompatível com a vida, para que o abortamento seletivo

7

Conjunto de técnicas destinadas a investigar a saúde fetal ainda no período de vida intra-uterina. Seu objetivo
pressupõe a identificação de anomalias cromossômicas, más-formações, doenças metabólicas mendelianas e
todas outras alterações adquiridas ou herdadas, com repercussões sobre o feto (Milunsky, 1992 apud Bertolani,
2007).
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fosse realizado8. Porém, essa decisão foi cassada pelo próprio STF em 20 de outubro, ou seja,
4 meses depois. Dois argumentos se utilizaram, para invalidar a decisão anterior: a) o feto
com anencefalia ainda sim seria um ser vivo; manter uma gestação, mesmo que o feto fosse
anencéfalo, não se qualificaria como tortura, embora comumente as mulheres se referissem a
tal gravidez dessa forma, quando se encontravam nessa situação (Diniz, 2006).

A mulher que descumprir essa prerrogativa e antecipar o parto sem autorização judicial está
exposta a uma condenação de três anos de prisão. Essa sentença além de ser cruel é perversa,
pois certamente cairá sobre as cabeças das mulheres pobres, uma vez que mulheres usuárias
dos serviços privados de saúde não recorrem à justiça, buscando autorização. Essas mulheres
contam com a solidariedade, a proteção, o paternalismo e a assistência exclusiva de seus
médicos.

Atualmente, tramitam no Congresso Nacional nove projetos de lei sobre o tema. Entre tais
projetos, há dois que buscam revisão na norma, a fim tipificar o abortamento em todas as suas
hipóteses como um crime hediondo e altera a norma Penal vigente, o que configura um
retrocesso, pois retiram da possibilidade legal os abortamentos provocados em casos de risco
de vida materno e estupro. Entre os projetos que buscam a alteração da norma, incluindo o
abortamento como um direito das mulheres, encontramos sete projetos de lei que propugnam
desde a interrupção, em caso de má-formação fetal sem possibilidade de vida extra-uterina, à
autorização para a realização do procedimento de interrupção da gravidez até à vigésima
semana, se essa for a vontade da mulher.

Nesses projetos de lei, podemos perceber um vislumbre da conjectura mundial, em que
diversos países, nos últimos anos, reviram suas leis restritivas. O mais recente exemplo é
Portugal, que no ano passado alterou sua lei, após plebiscito, autorizando os abortamentos
voluntários, até a vigésima semana, com acompanhamento multiprofissional à gestante. O que
percebemos é que além da norma jurídica, houve uma mudança na mentalidade do povo
daquele país que, anos antes, num mesmo plebiscito, havia votado contra a legalização. Isso
mostra que a sociedade reviu sua postura diante da condição das mulheres portuguesas e o
constante debate que se sucedeu após o primeiro plebiscito serviu para que a população
portuguesa amadurecesse e proporcionasse às mulheres portuguesas respeito por sua
autonomia de escolha sobre seus direitos reprodutivos e sexuais (Galeotti, 2007).
8

Essa decisão causou espanto nos hospitais públicos, que muitas vezes não estavam preparados para cumprir
com a decisão do STF.
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O abortamento é sem dúvida um problema de saúde pública. Há muito, os sanitaristas, os
médicos, as feministas, os comitês internacionais de direitos humanos apontam para esse fato.
Mais recentemente, esse tema ganhou uma voz importante no seu ecoar. Em março de 2007, o
atual ministro da Saúde, José Gomes Temporão, numa entrevista, quando questionado sobre
sua posição acerca do abortamento provocado, foi taxativo e classificou-o como problema de
saúde pública e, por tanto, deveria ser encarado com ações efetivas em saúde, a fim de reduzilo e minimizar seus danos. Mas, por que o abortamento pode ser classificado como um
problema de saúde pública? O abortamento clandestino atinge grande número de mulheres em
idade fértil, ou seja, mulheres entre 10 e 45 anos.

Monteiro e Adesse (2006a, 2006b) estimaram que houve 1.054.242

9

abortamentos entre os

anos de 1992 e 2005, o que caracteriza uma taxa de 2,07/100 10 mulheres em idade fértil. Esse
cálculo foi feito utilizando a metodologia proposta pelo Instituto Alan Guttmacher (1994). Os
números apresentados indicam um quantitativo bastante significativo de mulheres que, por
diversas razões, colocam suas vidas em risco, quando decidem não levar uma gestação
adiante.

Diante disso, buscam as mais diversas técnicas, para provocarem o abortamento, que
configura a quinta causa de internação nos hospitais da rede pública (Brasil, 1993). Isso
muitas vezes pode causar morbidade, deixando seqüelas irreversíveis que tendem a
comprometer o futuro reprodutivo dessas mulheres, quando não chegam ao extremo de
provocar hemorragias e infecções que configuram a terceira causa de mortalidade materna. O
método utilizado para provocar o abortamento; a habilidade de quem presta o serviço; o
tempo de gestação; e a qualidade do serviço que trata a complicação, os problemas ou as
doenças prévias não-relacionadas à gravidez são alguns complicadores que podem fazer com
que haja aumento nas taxas de morbidade e mortalidade.

9

Esse cálculo é feito, levando em consideração o número de internações por abortamento registradas nos
SIH/SUS. O número de abortamentos provocados foi estimado, multiplicando-se 5 (cinco) pelo número de
internações registradas no SIH/SUS, aceitando a hipótese de que, no Brasil, 20% das mulheres que induziram
o abortamento tiveram de ser hospitalizadas em conseqüência das complicações. Utilizaram-se, também,
fatores de correção e um sub-registro de 12,5% e, descontada a proporção de 25% de abortamentos
espontâneos, obteve-se, assim, a seguinte equação: Nº. de abortamentos provocados = Nº. de internações por
abortamento x 5x1; 125x 0,75.
10
Para estimar o número de abortamentos induzidos por 100 mulheres entre 15 e 49 anos, foi utilizada a seguinte
equação: Estimativas do nº. de abortamentos provocados x 100/ o número de mulheres de 15 a 49 anos.
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O abortamento provocado também configura um problema de classe social e de diferença
socioeconômica. Geralmente, as mulheres que buscam os serviços públicos de saúde para
tratarem as seqüelas de um abortamento são pobres, sem escolaridade (Osis et al., 1996),
pardas ou negras (IPPF, 2006). Atualmente, muitas mulheres têm utilizado o misoprostol,
medicamento de venda controlada que, comprado em farmácias ilegalmente ou adquirido na
clandestinidade, tem apresentado certa redução no número de complicações (Monteiro e
Adesse, 2007b). Outras mulheres submetem-se às parteiras, curandeiras, cujos procedimentos
não são confiáveis, uma vez que elas não têm condições de pagar por um procedimento feito
em clínicas clandestinas de abortamento, com estrutura física adequada, onde, geralmente, o
procedimento pode realizar-se de forma sigilosa e segura, por um médico, ao custo de R$
2.000,00 (Oliveira, 2005) e risco baixo de complicações.

As mulheres que provocaram o abortamento e desenvolveram alguma seqüela que precisasse
de atendimento médico sabem que para serem atendidas nos hospitais têm de alegar que o
abortamento ocorreu de forma natural. Assim, relatam quedas, sustos, brigas com o
companheiro ou com algum familiar, a fim de que o profissional que a assiste dê o tratamento
que naquele momento é importante para a manutenção da sua vida, uma vez que muitas vezes
elas adentram ao hospital, sangrando e com infecção. Isso se faz necessário, pois as mulheres
sabem que se relatarem a verdade, elas poderão sofrer humilhações e violências, chegando a
ponto de não serem efetivamente tratadas.

Toda essa gama de questões também tem um impacto familiar muito grande. A mulher que
decide suprimir uma gravidez pode estar indo contra sua crença, seus valores, sua moral, bem
como contra seu companheiro e sua família, pois naquele momento o abortamento parece ser
a única solução. Porém quando for mal-sucedido, o abortamento pode provocar – como já
vimos – a mortalidade. Assim, algumas vidas são ceifadas e muitas crianças crescem sem a
presença de suas mães. Além disso, muitos lares são desfeitos e essas crianças ficam
entregues aos familiares ou, quando na falta desses, quer por não existirem, quer por
indisponibilidade, são entregues a entidades, orfanatos ou disponibilizam-se para a adoção.
O abortamento também requer altos investimentos no controle de suas complicações. O
Ministério da Saúde registrou, a partir de 1999, em média 238.000 internações hospitalares
para a realização de curetagem por diagnóstico de abortamentos (provocados e espontâneos),
o que custou aos cofres públicos R$ 29.700.000,00, sendo o custo médio unitário de R$
125,00 (Oliveira, 2005).
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Por fim, o que qualifica o abortamento como uma questão de saúde pública é que ele pode ser
controlado com medidas de planejamento em diversas áreas: saúde, assistência jurídica,
assistência em educação, com a inclusão do tema de forma integral nos cursos de graduação
em medicina, enfermagem, serviço social, psicologia e outros. Não se devem contemplar
apenas seus aspectos clínicos, mas enfocar os aspectos sociais, psicológicos, com uma urgente
revisão da legislação punitiva, com a implementação de serviços de saúde às mulheres nessas
situações; que haja atendimento humanizado, desenvolvido a partir da educação permanente
das equipes que lidam diretamente com esse problema.

Alguns avanços já são percebidos, a fim de reduzir essa trágica questão que acomete as
mulheres brasileiras. Exemplos como a elaboração de Normas Técnicas do Ministério da
Saúde, cujo intuito é determinar protocolos de atendimento às mulheres em situação de
abortamento tanto clandestino quanto previsto na lei indicam essa mudança. Porém, são ainda
alguns passos numa caminhada que busca, além do atendimento adequado, o respeito, a
cidadania, bem como a inserção dos problemas das mulheres nas discussões do cotidiano.

Para melhor compreender as condições das mulheres em situação de abortamento, é
importante ressaltar a busca dessas por melhores condições de vida num contexto social de
opressão, violência e supressão de direitos tanto na esfera privada como na pública.
Pensadores do século IX não reconheceram a subordinação à qual as mulheres são submetidas
desde então. Essa subordinação é de características históricas que faz com que a situação das
mulheres seja diferenciada de qualquer outro grupo social (Mitchell, 1967).

Desde então, a luta impetrada pelas mulheres em busca de reconhecimento no espaço social
traça várias conquistas. Entre tais conquistas, o direito ao voto, nos anos 30, e a entrada no
mercado de trabalho no pós-guerra. Com isso se deu a possibilidade de se adentrar o espaço
público a partir da participação em associações, buscando os diretos civis nos anos 50 e 60; e,
nos anos 70, a organização do movimento feminista11. Foi da implicação das mulheres na
militância desse movimento que surgiu a necessidade de se estudar o cotidiano das mulheres,
a construção histórica de sua função social. Assim, intelectuais do movimento propuseram
uma categoria que nomeasse e permitisse a compreensão dos fenômenos sociais, impondo
historicamente à mulher um lugar subordinado ao homem na sociedade.
11

Esse movimento buscou romper com o paradigma existente de que a função da mulher é unicamente
reprodutiva, voltada para a maternidade e a criação dos filhos, pleiteando um local de reconhecimento como
sujeito social capaz de integrar-se em todos os âmbitos da sociedade.
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A criação da categoria de gênero, de acordo com Oliveira (1997, 2005), tem como função
explicar a relação de poder entre os sexos, dando a dimensão exata da desigualdade sexual
que se baseia exclusivamente na naturalização e na biologicização dos sexos. O gênero
também é concebido como elemento constitutivo de relações sociais (Scott, 1990).

Por isso, pode-se afirmar que a proibição do abortamento como mecanismo de escolha livre
de uma mulher indisponível para ter um filho em determinado momento da sua vida, o que
não quer dizer que ela nunca o terá, indica uma violenta distinção de poder que incide sobre
seu corpo e sobre seu papel e lugar social. Beauvoir (1990), no célebre O segundo sexo: a
experiência vivida, também nos faz menção da naturalização do abortamento “[...] é um
fenômeno tão corriqueiro que cumpre considerá-lo com um dos riscos normalmente
implicados na condição feminina”.

Entre as feministas, a corporalidade feminina é um ponto importante de debate. As vivências
corporais referentes à condição de ser mulher: a menarca, a menstruação, o exercício da
sexualidade, a contracepção, o abortamento, a gestação, o parto e a menopausa têm permitido
que essas pesquisadoras estimulem e reformulem as discussões sociais acerca da autonomia
do corpo feminino, por meio do controle da natalidade, do direito ao abortamento, bem como
da inserção dessas questões nas agendas de políticas públicas voltadas para as mulheres.

A partir disso, muitos avanços ocorreram. Podemos indicar alguns que são importantes:
•

a formulação e instituição do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher
(PAISM) como modelo de assistência integral à saúde das mulheres, abolindo a
prática de assistência exclusiva no ciclo reprodutivo e incluindo a preocupação na
saúde da menina, da adolescente e da mulher na maturidade e na velhice;

•

a implantação do primeiro serviço de atendimento às vítimas de violência sexual,
como programa de abortamento previsto em lei, no município de São Paulo (Pereira,
2002), quarenta anos após a estipulação dessa prerrogativa, que aconteceu nos anos
80;

•

a tramitação no Congresso Nacional de leis que revejam a ilegalidade do abortamento,
nos anos 90;

•

e, mais recentemente, o projeto de planejamento familiar, com a redução dos custos de
contraceptivos, a distribuição efetiva de medicamentos, e a introdução da vasectomia,
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nos hospitais do SUS, bem como as Normas Técnicas, que são indicativos para a
formatação da assistência, nos hospitais públicos, às mulheres em situação de
abortamento.

Para Mary Del Priore (2002), historiadora brasileira que há muito estuda a condição feminina,
desde a colonização, o corpo da mulher constitui-se num ente social que tem raízes originadas
no passado em que a história das mulheres gravita pela história dos seus corpos. Nessa
consideração, verifica-se que o corpo feminino é produto social, cultural e histórico, que foi
fragmentado e recomposto quanto a seu uso, normas e funções. Com isso, a história da vida
das mulheres e o livre uso da sua vontade reprodutiva, com enfoque no abortamento
provocado, têm sido elementos reprimidos historicamente, tornando-se, portanto, proibida a
abertura para seu diálogo num contexto social em que esses aspectos não são verbalizados
claramente. Assim, ao problema não é dada a amplitude que realmente merece.

A repressão sobre a mulher tem sido feita presente quando para ela é reservado o espaço
privado, o espaço doméstico, por ser considerada sujeito de segunda categoria, por não lhe ser
permitido voz, visibilidade. Essa interação é construída numa relação de gênero.

Oliveira (1990) afirma que a mulher foi confinada no espaço doméstico e o seu corpo serviu
como justificativa a interesses púbicos e privados e que as desigualdades entre homens e
mulheres – para além das diferenças biológicas – suportou condutas morais, dentre elas a
proibição do abortamento. Assim se subordinou a mulher à procriação como decorrência da
construção social e da construção opressiva do corpo feminino. Com o surgimento da
diferenciação cultural e social, a mulher passou a ser vista como símbolo de fragilidade e do
privado. Ao romper com essas estruturas – casa, lar, família –, a mulher, ao buscar o público
(serviços de saúde, sociedade civil organizada), rompeu com um sistema de opressão que há
muito limitava seus direitos à cidadania integral.

O abortamento também é tangenciado pelas questões pertinentes aos direitos reprodutivos que
se constituem certos direitos humanos fundamentais, reconhecidos nas leis internacionais e
nacionais (Ventura, 2002).

Os direitos reprodutivos não se limitam à simples proteção da reprodução. Eles incluem a
interação de direitos individuais à vida, à igualdade, à liberdade, à inviolabilidade da
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intimidade. O objetivo é reduzir as violações da autonomia pessoal, da integridade física e
psicológica, de que são alvos indivíduos e coletividades, e garantir os meios necessários para
o ser humano alcançar seu bem-estar sexual e reprodutivo. Podem ser destacados como
direitos reprodutivos:
•

o direito de decidir sobre a reprodução, sem sofrer discriminação, coerção, violência
ou restrição ao número de filhos e intervalo entre seus nascimentos;

•

o direito de ter acesso à informação e aos meios para o exercício saudável e seguro
da reprodução e sexualidade;

•

o direito de ter controle sobre o próprio corpo;

•

o direito de exercer a orientação sexual sem sofrer discriminações ou violência.

Já os direitos sexuais dizem respeito à igualdade e à liberdade no exercício da sexualidade. O
que significa tratar sexualidade e reprodução como dimensões da cidadania e,
conseqüentemente, da vida democrática (Ávila, 1996).

Embora o Brasil seja um dos países no mundo com as leis restritivas sobre o abortamento, é
signatário de instrumentos Internacionais de proteção dos Direitos das Mulheres, com
destaque para a Atenção Humanizada ao Abortamento Inseguro e a revisão da legislação
punitiva sobre o abortamento, assinadas nas conferências do Cairo em 1994. Nesses eventos,
o grande avanço foi o fato de as nações participantes terem reconhecido que o abortamento
clandestino é um grave problema de saúde pública e que os países deveriam tratá-lo de acordo
com as exigências dessa magnitude. Já em Beijing (China), no ano seguinte, esse
reconhecimento novamente foi defendido. Diante desse panorama, os governos passaram a se
comprometer em oferecer assistência no sistema público de saúde gratuito e de qualidade para
as mulheres em situação de abortamento, disponibilizando tratamento integral, mesmo em
países onde o evento é considerado crime (Oliveira, 2005).

A descriminalização do abortamento tende a romper o silêncio no qual vivem as mulheres e a
mostrar que a clandestinidade no Brasil e no mundo faz com que haja elevados índices de
mortalidade materna em decorrência dos abortamentos feitos sem condições adequadas de
saúde. Por isso, o Estado brasileiro precisa urgentemente rever sua legislação que anualmente
implica sobre os corpos das mulheres uma condição de humilhação, ausência de cidadania,
violência corporal e emocional vivida pelas mulheres diariamente. Isso, além de deixar
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seqüelas físicas, deixa seqüelas morais e emocionais que muito dificilmente podem ser
mensuradas.

É impossível discorrer sobre os aspectos emocionais que podem ser evocados por um
abortamento, sem primeiro abordar a gravidez, evento que o antecede. A psicologia só passou
a ocupar-se desse evento após meados do século XX, a partir da consolidação da psicanálise
como ciência.

A gravidez é uma das três crises vitais (Quayle, 1997) pela qual atravessa a mulher durante a
sua vida. Entende-se crise vital como um período biologicamente determinado e caracterizado
por mudanças metabólicas complexas e pela:

[...] existência de um conflito específico a ser resolvido, e por um estado temporário
de equilíbrio instável, devido às grandes perspectivas de mudanças envolvidas nos
aspectos de papel social, às necessidades de novas adaptações, reajustamentos
interpessoais e interpsíquicos, e à mudança de identidade” (Maldonado, 2002)

As outras duas crises são a menarca e suas vivências da adolescência, com a descoberta da
sexualidade, e a menopausa, com o climatério. Cada uma dessas fases, bem como a gravidez,
possui características, demandas, potencialidades e vicissitudes específicas (Quayle, 1997).

Durante a gravidez, há períodos em que se fazem necessários a reestruturação e o reajuste de
várias dimensões para a mulher, pois há mudanças nos papéis sociais, podendo ser
considerado um rito de passagem (Pattis, 2001) em que à mulher é adicionado o papel de mãe;
há alterações na esfera econômica, o que pode gerar frustração, raiva, ressentimento,
incapacitando a mulher de encontrar gratificações na gravidez; é uma oportunidade em que a
mulher pode agir em novos níveis de amadurecimento, integração e expansão da
personalidade ou adotar uma reação patológica diante da criança; há mudanças na relação
com o companheiro, pois é um momento que tanto pode promover integração e
aprofundamento na relação do casal como pode romper com uma estrutura frágil. Porém,
todas essas modificações não cessam com o parto, muitas mudanças maturacionais ocorrem
somente após esse evento (Deutsch, 1947; Langer, 1986, Maldonado, 2002).

Maldonado (2002) afirma que decidir ter um filho é uma resultante de vários motivos
conscientes e inconscientes. Szejer e Stwuart (2002) são mais taxativos: para que um filho
nasça, é preciso ser três, e sem o desejo de um desses não há nascimento: “[...] o desejo de um
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homem, o desejo de uma mulher e do encontro desses dois desejos nascerá um terceiro desejo,
desejo de vida que vai se encarnar no corpo do filho”.

Porém, mesmo diante da vontade de ter um filho, o desejo pode apresentar-se contrário. A
isso denominamos ambivalência, que é o desejo de duas coisas contrárias. Durante essa crise
normativa que a mulher vivencia enquanto está grávida, por vários momentos ela se deparará
com escolhas que deve fazer em detrimento de outras coisas que naquele momento também
são tão importantes quanto o filho que carrega em seu ventre. Especialmente no primeiro
trimestre da gestação, a ambivalência é constante. Esse fato é justificado, pois nesse momento
ainda não ocorreram transformações efetivas no seu corpo; ainda há dúvidas sobre a
existência ou não da gravidez, muitas vezes o companheiro e a família ainda não foram
comunicados e há incertezas quanto ao futuro financeiro, emocional, conjugal e familiar.

Essa ambivalência pode apresentar-se de forma tão devastadora que tende a comprometer o
desenvolvimento normal e esperado da mulher grávida. Há riscos de se desencadearem
intercorrências clínico-obstétricas, como: doenças hipertensivas, hiperemeses, prematuridade,
abortamento habitual, crescimento uterino retardado, pseudosieses, bem como estados
emocionais particulares a essa condição, a exemplo do blue puerperal, da depressão pós-parto
e da psicose puerperal (Soifer, 1986; Cury, 1997).

É nesse momento, no primeiro trimestre, que a ameaça do abortamento é vivenciada como um
fantasma, bem como uma solução, podendo ser considerado uma violência em relação à
maternidade. Ao renegar o papel de mãe, a mulher está renunciando ao que Pattis (2001)
denomina lugar tranqüilizador e imóvel na existência das mães, ou seja, ela está renegando
um papel social e uma possibilidade real, caso não haja condições de levar aquela gestação
adiante.

Para Quayle (1997), o abortamento se assemelha ao parto, pois, como esse, abruptamente, de
maneira inesperada e imprevisível, finda a gravidez. Para essa autora, esse evento “[...]
corresponde à quebra das expectativas (boas ou más), à ausência de um filho/fruto concreto, à
confirmação de fantasias de uma interioridade pobre, estragada, ruim, incapaz de gestar e
albergar a vida”.
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Quando acontece de forma natural, é um evento carregado de frustração e de culpa, gerada
pela situação de ambivalência. Também pode ser vivenciada como alívio, porém esse
sentimento é muitas vezes recalcado, pois, socialmente, é inconcebível que uma mulher
demonstre esse tipo de sentimento diante de uma perda gestacional.

Socialmente, a dor da perda de uma gestação não é legitimada. O sofrimento, o sentimento de
impotência, a incapacidade, a menos valia (Quayle, 1997) são usualmente desconsiderados
por aqueles que assistem mulheres nessa situação. A não-permissão em expressar esses
sentimentos e falar sobre essa perda pode provocar repercussões emocionais que vão desde o
luto até às reações depressivas.

Um estudo (Quayle, 1997) indicou que as mulheres lembram-se do evento de forma
extremamente nítida, e a descrição dos fatos que antecederam a perda é bastante detalhada. Os
sentimentos mais comuns foram de culpa, de tristeza, de revolta e de desesperança. Apenas
uma pequena porcentagem apresentou aceitação diante da perda.

Já nos casos em que o abortamento é provocado, o impasse social e moral (Quayle, 1997),
mesmo justificado pelo fato daquela gravidez ser indesejada ou inoportuna, é sempre um
evento resultante de conflitos que operam em nível consciente e inconsciente. Szejer e
Stewart (2002) o classificam como um drama, em que o importante é dar voz, para que a
mulher possa compreender as razões que a fizeram escolher suprimir aquela gravidez. Com
isso, auxiliá-la a suportar e superar sua escolha, evitando, assim, que esse evento seja
vivenciado de forma traumática. Isso poderia fazer com que a gestante entrasse num jogo de
repetições patológicas, que a fariam engravidar e abortar repetidas vezes. Deutsch (1952)
classificou-o como concepção compulsiva12 e esterilidade não-orgânica, que pode
desencadear quadros de estresse pós-traumático e até mesmo suicídio (Aray, 1998; Szejer e
Stewart, 2002)

12

Ou seja, conceber e abortar de forma consecutiva.
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2 CAMINHO METODOLÓGICO

2.1 TRAJETÓRIA DE PESQUISA

Depois de cursar a graduação em psicologia e com a experiência de trabalho na UTIN e na
enfermaria de GO do HUCAM, o meu desejo era continuar os estudos na área de “Saúde da
Mulher”. Em Vitória, não havia qualquer curso que fosse interessante e contemplasse a
formação que eu buscava. Em abril de 2005, iniciei um curso de pós-graduação lato senso no
departamento de Obstetrícia da UNIFESP. Durante esse curso, percebi que as inquietações
que me acompanhavam desde os tempos de estagiária da UTIN não seriam apaziguadas.
Fiquei muito frustrada, mas o fato de estar inserida numa universidade e, mais precisamente,
morar dentro do campus me proporcionou a participação em muitos eventos.

Em agosto de 2005, após uma onda de violência sexual nas redondezas do campus da
UNIFESP, que vitimou muitas mulheres, a universidade organizou o evento “Violência
Sexual contra a Mulher”, que aconteceu nos dias 17 e 18 de junho de 2005. Nesse evento,
uma palestra chamou-me especialmente a atenção. A palestrante falou sobre a violência
sexual contra as mulheres, sobre o aborto e sua proibição.

Ao sair da palestra, fiquei muito incomodada e ao mesmo tempo muito feliz. Até que enfim
havia ouvido alguém que defendia o direito de escolha das mulheres. Por meio da internet,
procurei saber quem era aquela palestrante e que tipo de pesquisa ela desenvolvia. A
pesquisadora em questão era a Doutora Eleonora Menicucci de Oliveira. Procurei na web
informações sobre a sua produção técnico-científica. Enfim, encontrei algumas respostas para
as minhas inquietações.

Entrei em contato com ela por intermédio de E-mail, apresentando-me e discorrendo sobre o
meu interesse em saber mais sobre o seu grupo de pesquisa. Imediatamente, ela me respondeu
e sugeriu que nos encontrássemos. Ao nos encontrarmos, contei-lhe sobre o meu percurso e
sobre os meus desejos, e ela me permitiu participar do grupo de pesquisa Saúde da mulher e
relações de gênero.

Em janeiro de 2006, após quatro meses acompanhando o grupo de pesquisa, ela me convidou
para participar, como membro, da equipe multidisciplinar de atendimento às mulheres vítimas
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de violência sexual, na Casa de Saúde da Mulher “Professor Domingos Deláscio”. Minha
função, ao integrar a equipe, era prestar assistência psicológica às mulheres violentadas. Ao
mesmo tempo em que me senti lisonjeada, pois o convite era sem dúvida um voto de
confiança em minha capacidade profissional, senti-me muito desafiada, pois, até então, eu não
havia prestado assistência clínica a esse público.

O serviço, que iniciou suas atividades em 1998, foi estruturado, a fim de prestar um
atendimento humanizado e de qualidade às mulheres, e ser um espaço de aprendizagem dos
discentes (graduandos e pós-graduandos), dos docentes e dos funcionários da UNIFESP, com
o intuito de sensibilizar e capacitar esses profissionais a atuarem de forma respeitosa diante
das mulheres violentadas. Era preciso estimulá-los ao debate sobre o tema e disseminar
procedimentos corretos para a assistência a essas vítimas da violência sexual. A descrição
desse serviço encontra-se no artigo intitulado “Assistência multiprofissional à vítima de
violência sexual: a experiência da Universidade Federal de São Paulo” (Mattar et al., 2007) no
qual sou co-autora.

Seguindo a proposta de ampliar o debate na universidade e capacitar os profissionais, tive a
oportunidade de participar como professora auxiliar na disciplina Assistência integral à saúde
da criança e da mulher, do 4º ano do curso de graduação em Medicina, e fui responsável pela
aula: “Os aspectos psicológicos da violência sexual”.

Integrei a equipe multidisciplinar durante 12 meses, o que foi extremamente importante para a
minha formação profissional e pessoal. Ao “escutar” as mulheres vítimas de violência sexual,
tive a oportunidade de perceber o quanto aquelas que sofrem esse tipo de violência ficam à
mercê de um sistema social ineficiente, que as culpabiliza (pelo fato de ser mulher)
veladamente pela violência. Essa condenação não-explícita faz com que muitas se sintam
envergonhadas por terem sido violentadas, por isso elas se isolam, não dividindo o fato com
os familiares ou com pessoas próximas, e não buscam o tratamento adequado, o que pode
provocar danos que, certamente, seriam minimizados, caso elas tivessem buscado assistência
imediatamente após o evento. Trabalhar multidisciplinarmente permite que cada profissional
contribua, construindo, assim, um atendimento humano e integral em relação às mulheres.

Ao mesmo tempo, em março do corrente ano novamente a professora Eleonora, confiando
mais uma vez no meu trabalho, aceitou orientar meu projeto de Mestrado no programa de pós-
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graduação em Saúde Coletiva, no Departamento de Medicina Preventiva (DMP), onde, desde
então, sou matriculada como aluna bolsista da Capes. A partir dessa data, passei a freqüentar
com mais assiduidade o DMP e a cumprir a grade curricular exigida para a obtenção do título
de mestre.

Em novembro, o projeto de Mestrado passou pela banca de qualificação. Ele pretendia
analisar o atendimento prestado às mulheres que buscaram um serviço público de saúde no
município de Vitória (ES), para tratarem seus abortamentos.

2.2 OBJETIVOS DE PESQUISA

Este trabalho tem como objetivos apreender:
•

a assistência prestada pela equipe de saúde às mulheres em situações de abortamentos
espontâneo e provocado que buscaram atendimento e/ou foram internadas num serviço
público de saúde do município de Vitória (ES);

•

a percepção do atendimento tanto por parte das mulheres atendidas e ou internada,
quanto dos profissionais que as atende; e

•

como os profissionais da equipe de saúde estão sendo preparados, para cuidar de
mulheres em situação de abortamento.

2.3 ESCOLHA METODOLÓGICA

Por entendermos que as implicações dessa assistência não devem ser quantificadas ou
medidas, decidimos, a partir de experiências anteriores (Oliveira et al, 2005), utilizar a
abordagem qualitativa, sua metodologia e conjunto de técnicas, para guiar nosso estudo.

A pesquisa qualitativa como estratégia metodológica nasceu da contribuição da Sociologia e
da Antropologia. Essas disciplinas se ancoram, teoricamente, de acordo com Santos (1997),
no paradigma das ciências da pós-modernidade, que têm privilegiado não as dualidades
existentes entre as ciências naturais e as ciências sociais; entre natureza e pessoa humana;
entre o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum, mas que têm buscado
uma reflexão epistemológica para a análise dos modelos relacionais da investigação científica.
Daí, o que importa não é somente reduzir os fenômenos às condições observáveis e
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mensuráveis, mas, sim, buscar compreender que os fenômenos sociais são subjetivos e de
interpretação subjetiva e, por isso, as ciências sociais necessitam de um estatuto metodológico
próprio.

A metodologia qualitativa nos permitiu captar a dimensão da subjetividade necessária à
compreensão do fenômeno, bem como nos auxiliou a aprofundar a apreensão do real. O
espaço de pesquisa é, ao mesmo tempo, lugar de reflexão dos sujeitos envolvidos
(pesquisador, mulheres e profissionais); local de elaboração sobre a experiência que está
sendo vivenciada (o abortamento); campo de denúncia à intolerância que o fenômeno desperta
em nossa sociedade (Oliveira, 2005), bem como contexto de confiança que possibilita aos
sujeitos – mulheres e profissionais – dividirem suas experiências, permitindo ao pesquisador
compreender a complexidade de fatores que incidem direta e indiretamente nas instâncias
afetivas, familiares, sociais, sanitárias, legais, que são produto e produzem o objeto desta
pesquisa. Ou seja, esse tipo de abordagem importa-se em apreender as vivências das pessoas
em seus próprios espaços de ação, de relação entre outras pessoas, entre territórios, numa
mesma linguagem que seja socialmente reconhecida (Pope e Mays, 2006).

Como o objetivo da nossa pesquisa é analisar a assistência prestada às mulheres em situação
de abortamento, bem como a assistência percebida por elas, essa pesquisa se insere no
conceito de pesquisas sociais em saúde, que segundo Minayo (2007), são “[...] todas as
investigações que tratam do fenômeno saúde/doença, de sua representação pelos vários atores
que agem no campo: as instituições políticas e de serviços e os profissionais e usuários”.

Cortes (1998) entende que, o objetivo da metodologia qualitativa é “[...] a compreensão da
realidade e a reconstrução da realidade social, a reconstituição dos sentidos e motivações das
ações dos indivíduos, a descrição, a explicação e interpretação das ações sociais e dos milleus
sociais e a reconstituição de estruturas de ação”.

Como se solicitara trânsito na enfermaria, esta pesquisadora acompanhou a assistência que os
profissionais prestavam às mulheres, de acordo com este percurso:

1. ingresso no serviço;
2. o momento da primeira consulta (admissão no serviço);
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3. a internação;
4. exames complementares (coleta de material biológico, acompanhamento de ultrasonografia (USG));
5. acompanhamento de procedimentos cirúrgicos e pós-cirúrgicos;
6. a assistência no leito;
7. momento de alta hospitalar; e
8. consulta médica em patologia.

Em relação às atividades profissionais, a pesquisa procedeu a isto:

1. acompanhou o serviço da equipe desde a admissão da mulher até ao momento
de sua alta;
2. participou das reuniões da equipe médica;
3. tomou parte em atividades desenvolvidas pelos médicos que estão cursando a
residência médica em obstetrícia e ginecologia;
4. acompanhou o ambulatório de patologia; e
5. presenciou diversos conflitos entre os profissionais.

A aproximação com as mulheres aconteceu nestas quatro fases:

•

no leito da enfermaria, antes do procedimento de curetagem;

•

no momento do pré-procedimento;

•

no pós-procedimento imediato; e

•

no momento da alta hospitalar.

Todas as mulheres identificadas como possíveis sujeitos de pesquisa, ao serem procuradas,
em momento algum negaram participar deste estudo. As entrevistas aconteceram na
enfermaria do serviço de saúde. Três entrevistas, que inicialmente foram coletadas no
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momento da internação hospitalar, posteriormente foram refeitas no local de moradia das
mulheres. E uma foi coletada na residência da mulher.

A relação estabelecida com esta pesquisadora também pode ser classificada como cordial e de
confiança, como foi relatado anteriormente. Não sendo esta pesquisadora uma membro da
equipe, os profissionais demonstraram-se à vontade durante a entrevista e utilizavam o
espaço, para se queixarem do serviço e para fazerem denúncias sobre a condução da
assistência.

Foram poucas as circunstâncias que dificultaram a realização das entrevistas. Com os
profissionais, todas as entrevistas foram realizadas dentro do hospital, em momentos de
intervalo do trabalho, por escolha deles mesmos, em local onde não havia interferência
externa (sala reservada), salvo ruídos externos. Em relação às mulheres, algumas entrevistas
foram realizadas à beira do leito que ocupavam na enfermaria, por isso houve, em alguns
casos, interferência de profissionais que prestavam assistência, bem como excesso de ruídos,
uma vez que não havia outro local para que essas entrevistas pudessem ser realizadas. A
enfermaria não possui atendimento efetivo de equipe multidisciplinar e, por isso, não há
espaço físico para a realização de “conversas”. Em momentos em que não havia aulas,
utilizou-se o auditório da enfermaria de GO, bem como o auditório da UTIN, para a
realização das entrevistas com as mulheres, o que certamente facilitou o estabelecimento de
uma relação de vínculo e confiança entre entrevistadas e pesquisadora.

Para compreender essa realidade com toda sua gama de situações, atitudes, implicações
pessoais e institucionais, essa abordagem de pesquisa emprega diversos métodos que serão
especificados a seguir.

2.4 DESENHO DA PESQUISA

Visando a apreender como se deu o atendimento às mulheres em situação de abortamento
num hospital público no município de Vitória (ES), optamos pela modalidade do Estudo de
Caso que tem por objetivo “[...] adquirir conhecimentos do fenômeno adequadamente a partir
da exploração intensa de um único caso” (Becker, 1999).
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Essa modalidade de pesquisa advém da tradição em pesquisa médica e psicológica, cujo
intuito é fazer uma análise detalhada de um único caso que possa explicar a patologia e a
dinâmica de uma determinada doença (Becker, 1999). Para as pesquisas em ciências sociais,
esse método foi adequado ao estudo de organizações ou comunidades, sendo realizados
estudos de caso de fenômenos como: cidades industriais, bairros urbanos, fábricas e hospitais
mentais. De acordo com esse autor, o estudo de caso tem como objetivo:
•

tentar chegar a uma compreensão abrangente do grupo em estudo; e

•

tentar desenvolver declarações teóricas mais gerais sobre as regularidades do
processo e estruturas sociais (Becker, 1999).

Ludke e André (1986) afirmam que o estudo de caso “retrata a realidade de forma completa e
profunda”, uma vez que essa modalidade de pesquisa qualitativa não se restringe a descobrir a
situação em tela, mas ressalta a interpretação do contexto que é percebido a partir da interação
do pesquisador no ambiente onde está se desenvolvendo a pesquisa.
A observação da assistência prestada e da assistência percebida; os comportamentos das
mulheres e dos profissionais; suas interações e inter-relações; e, por fim, suas narrativas de
sujeitos desse estudo foram elementos que compuseram a imagem global do objeto proposto a
ser apreendido neste estudo.

Em relação à forma de apresentação das informações, Ludke e André (1986) afirmam que o
estudo de caso emprega uma linguagem clara e acessível, aproximando a experiência do(a)
leitor(a). Esses autores propugnam que esse tipo de estudo se distingue dos demais por seu
caráter singular de representar a realidade, que é multidimensional e historicamente situada.

Becker (1999) aconselha ao pesquisador que utiliza essa modalidade de pesquisa que, como
técnica de coleta de dados, utilize a observação participante, em conjunto outras técnicas. Para
essa pesquisa, utilizamos a entrevista e a análise de prontuários, como técnicas
complementares de coleta de dados.

2.5 CENÁRIO

A coleta de dados para essa pesquisa foi realizada na enfermaria de Obstetrícia e Ginecologia,
que faz parte do SOGIMA, no Centro de Registros e Prontuários e no Ambulatório de
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Patologia do HUCAM, situado no campus de Maruípe, que integra os campi da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES), ambos localizados no município de Vitória, capital do
Espírito Santo.

A escolha por esse serviço em especial deve-se a três fatores:
•

ser o único serviço em saúde no município de Vitória a possuir um programa
de abortamento legal e prestar assistência às mulheres vítimas de violência
sexual;

•

ser responsável pela parte prática dos cursos de medicina e enfermagem da
UFES;

•

possuir um curso de pós-graduação (residência médica) lato-sensu em
Obstetrícia e Ginecologia e Mastologia reconhecido pelo MEC.

2.5.1 A Cidade de Vitória: O Passado

No dia 23 de maio de 1535, a embarcação Glória, uma das naus da expedição capitaneada por
Vasco Fernandes Coutinho aproximou-se do pé do Morro do Moreno. Os tripulantes
portugueses foram recebidos por um grupo de índios tupis que, da praia, tentaram impedir o
desembarque. Esses foram afugentados por disparos provenientes das caravelas. Por que os
indígenas receberam os navegantes de forma tão hostil e receosa, supõe-se a possibilidade de
ter havido desastrosas tentativas anteriores de aproximação (Perrone e Moreira, 2005). Ao
local do desembarque, os portugueses chamaram de Vila do Espírito Santo.

A falta de recursos financeiros obrigou Vasco Fernandes Coutinho retornar à Europa, a fim de
atrair homens interessados na colonização, bem como mais recursos que auxiliassem na
construção da vila. Nos sete anos que decorreram em sua ausência, a população de indígenas
foi intensamente atacada pelos portugueses. Em resposta, índios aimorés e goitacazes
atacaram a Vila do Espírito Santo. Dentre os poucos sobreviventes brancos, alguns fugiram
para capitanias vizinhas em busca de asilo; outros morreram ao tentar refúgio na Mata
Atlântica; um pequeno grupo subiu pelo o mar e, em 1544, fundou a Vila onde hoje se
encontra o município de São Mateus.

60

Um último grupo, liderado por Duarte Lemos, refugiou-se, em 08 de setembro de 1551, na
Ilha de Santo Antônio, chamada pelos indígenas de Gananira (Ilha do Mel), onde foi fundada
a Vila Nova. Essa ilha foi doada posteriormente, pela coroa portuguesa, a Duarte Lemos, em
retribuição a sua coragem na luta contra os indígenas.

Com o retorno de Vasco Fernandes Coutinho de Portugal, a Vila Nova passou a ser a sede da
capitania por dois aspectos importantes: possuía uma topografia alta e plana, o que
configurava uma característica fundamental para defesa, bem como dimensões suficientes
para a edificação da vila; e a baía possuía profundidade suficiente, ideal para ancorar naus e
caravelas portuguesas.

Essa ilha localizada próxima ao continente fora batizada de Ilha da Vitória em homenagem à
vitória do donatário da capitania Vasco Fernandes Coutinho, contra os temidos índios
goitacazes.

2.5.2 A Cidade de Vitória: O Presente

A cidade de Vitória possuía uma população de 314.042 habitantes. Essa população se
encontra distribuída em uma área de 93,38 km², de acordo com dados do IBGE (Wikipédia,
2007). Aparentemente, esses números parecem pequenos, contudo os municípios de
Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana e Vila Velha, formam, juntamente com capital, a
Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), estabelecida pela lei estadual 58 do dia 21
de fevereiro de 1995 e modificada em 1999 e 2001 para acrescentar, respectivamente, os
municípios de Guarapari e Fundão. A RMGV abriga 1.627.651 habitantes em uma área de
2.331,01km².

A economia da cidade é formada pelas atividades portuária; comercial ativa; industriária;
prestação de serviços, bem como pelo turismo em geral e de negócios. A cidade possui dois
portos, Tubarão e Vitória, que estão entre os mais importantes do país. As indústrias mais
destacadas são a recentemente rebatizada Vale, antiga Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)
e a Arcelor Mittal, antiga Companhia Siderúrgica Tubarão (CST).

De acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Vitória é a segunda capital do
Brasil com melhor qualidade de vida. E, de acordo com a mesma instituição, e a nona melhor
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cidade para se trabalhar do país. O PIB de 2007 foi de 47.855, sendo o campeão nacional. A
esperança de vida ao nascer é de 70.04 anos, configurando a quarta posição no país. A taxa de
alfabetização é de 95,48%, sendo a quinta posição no ranking nacional.
Outra pesquisa da FGV destacou o município como aquele que presta a melhor assistência em
saúde do trabalhador no país. A Secretaria de Saúde da PMV ampliou o horário de
atendimento das Unidades de saúde até às 22 horas, a fim de atender aqueles cidadãos que
trabalham em horário comercial e, por isso, teriam dificuldades de comparecer às unidades,
caso tivessem algum problema de saúde.
As Unidades que já oferecem este diferencial são Maruípe, Jardim Camburi, Santo André,
Maria Ortiz, Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Referência em DST/AIDS e
Centro de Tratamento de Toxicômanos.
Para avaliar a saúde no município, foram utilizados os seguintes critérios: número de leitos,
número de Unidades de Saúde, Pronto-atendimentos, Policlínicas e número de profissionais
de saúde (médicos e enfermeiros).
A assistência em saúde em Vitória busca a municipalização. Atualmente, a cidade conta com
28 unidades de saúde em que são oferecidas consultas médicas e de enfermagem; atendimento
psicológico, social e odontológico; verificação de pressão arterial; curativo; coleta de exames;
nebulização; injeção; vacinas; dispensação de medicamentos; grupos de atendimentos a
diversos programas, bem como seis centros de referência (Centro de Especialidade
Odontológicas, Centro de Referência em DST/AIDS, Centro de Atendimento ao Idoso,
Centro de Controle de Zoonoses, Centro Municipal de Especialidades e Centro de Tratamento
de Toxicômanos). Nesses centros se oferecem consultas e exames especializados.
Quanto ao número de profissionais de saúde, são 466 médicos e 128 enfermeiros que prestam
assistência nos postos de atendimento.
No ano de 2006, ocorreram 12.662 nascidos vivos nas maternidades do município. A tabela
abaixo ilustra a distribuição desses dados por hospital da capital.
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Tabela 1-Número de nascidos vivos nos três principais estabelecimentos de saúde de Vitória (tipo de parto,
2007).

Estabelecimento

Vaginal

Cesário

Não informado

Total

3.650

2.595

17

6.262

HUCAM

486

698

9

1.193

Santa Casa (SC)

347

373

3

723

Pro-matre Vitória (PM)

Fonte: Espírito Santo. Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, 2007.

2.5.3 O HUCAM13

O prédio que atualmente abriga o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes
(HUCAM) foi construído no início da década de 40, no bairro de Maruípe, numa área doada
pelo Governo Estadual, para servir como sanatório, atendendo à política nacional de saúde,
cujo objetivo era o tratamento ambulatorial e hospitalar de pessoas com tuberculose, oriundas
de todas as cidades do ES. Essa doença fora considerada uma epidemia nacional. Em 1942,
foi inaugurado o sanatório Getúlio Vargas.

O curso de Medicina na UFES foi criado em 1963. As dificuldades encontradas nos seus
primeiros anos de funcionamento pela inexistência de um espaço físico adequado onde fosse
possível agregar às aulas teóricas as atividades práticas do ensino médico impulsionaram os
professores e o movimento organizado de estudantes a reivindicar uma estrutura que
otimizasse as atividades acadêmicas. Assim, a infra-estrutura do sanatório foi vislumbrada
como solução imediata.

No dia 20 de dezembro de 1977, a partir de um convênio firmado entre o Governo Estadual e
a UFES, o sanatório Getúlio Vargas passou a pertencer à faculdade de medicina e
transformou-se em Hospital das Clínicas.

O nome Cassiano Antônio de Moraes foi dado ao hospital em 1981, em homenagem prestada
pela comunidade médica a esse médico que muito contribuiu para o desenvolvimento
assistencial do hospital.

13

HUCAM: Passado, presente e futuro. Revista HUCAM. Vitória, 1(0)4-7, 1997
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Atualmente, o hospital, cuja área construída em 1997 era de 21.849,25m², é considerado
referência na assistência em saúde, abrangendo todo o Espírito Santo, bem como as regiões
vizinhas (Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro). Nas atividades de ensino, atua diretamente
como hospital-escola na formação de profissionais dos cursos de Medicina e Enfermagem.
Possui também uma considerável produção de pesquisa para os cursos de graduação da área
da saúde, bem como na pós-graduação em Fisiologia e Doenças Infecciosas.

O HUCAM atende aproximadamente 15.000 consultas por mês, nos ambulatórios e
desenvolve atividades de assistência e de pesquisa, dispondo de estrutura física alicerçada em
Unidade Hospitalar, Unidade Ambulatorial, Unidade de Diagnóstico e Unidade de Apoio.

A Unidade Hospitalar distribuiu seus 295 leitos ativos entre clínica médica, cardiologia,
pneumologia, gastroenterologia, uronefrologia, clínica cirúrgica, pediatria, obstetrícia,
ginecologia, mastologia, terapias intensivas para adulto e neonatal e pronto-socorro.

A Unidade Ambulatorial é formada por um complexo de prédios conhecidos como “casas”,
que se dividem entre as diversas especialidades médicas.

A Unidade de Diagnóstico encontra-se no primeiro piso do hospital e está equipada com
Radiologia Geral e Contrastada, Ultra-sonografia, Ultra-sonografia com Doppler, Tomografia
Computadorizada e Mamografia.

A Unidade de Apoio é formada pelo Laboratório de Análises Clínicas, Banco de Leite,
Anátomo-Patologia, Manutenção e Vigilância.

A coleta de dados para essa pesquisa foi realizada na enfermaria de Ginecologia e Obstetrícia
do HUCAM. Essa enfermaria ocupa 80% o espaço físico do primeiro andar do hospital; no
espaço restante encontra-se a UTIN.
2.5.4 O SOGIMA14

Ao SOGIMA compete a assistência em obstetrícia, ginecologia e mastologia do HUCAM. Em
obstetrícia, atende-se uma média anual de 1.400 partos, cujo perfil é, principalmente, a
14

Serviço de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia do HUCAM. O serviço de obstetrícia e ginecologia do
HUCAM: compromisso com o futuro. Material institucional. UFES: s/data.
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assistência terciária, resultante de 33% de prematuridade e 5% de asfixia perinatal. Já em
ginecologia e mastologia, os níveis de atenção à saúde são de ordem primária e secundária; e
realizam-se aproximadamente 620 intervenções cirúrgicas anualmente.

Nos cadastros do serviço, encontram-se registros de mulheres provenientes de todos os
municípios do Espírito Santo, dos Estados vizinhos (Bahia, Minas, Rio de Janeiro) e,
curiosamente, outros Estados como Rondônia e Roraima.

A unidade hospitalar do SOGIMA conta com centro obstétrico, formado pelo pré-parto, sala
de parto e centro cirúrgico, originalmente concebido para estimular a aplicação do programa
de humanização do parto (MS). Também fazem parte desse andar: as enfermarias de alto e
baixo risco perinatal; enfermaria Mãe Canguru (atualmente desativada), sala de avaliação do
bem-estar fetal; ambulatórios de pré-natal de baixo e alto risco perinatal.

A equipe de profissionais é formada por professores da UFES, médicos, médicos residentes,
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes
sociais, acadêmicos da UFES dos cursos de graduação em: medicina, enfermagem,
fisioterapia, serviço social e alunos de cursos técnicos de enfermagem (convênio com outras
instituições de ensino).

O SOGIMA conta com a retaguarda da UTIN, UTI adulto, Serviço de Uronefrologia, Agência
Transfusional, Serviço de Diagnóstico por Imagem com Doppler, Banco de Leite, e com o
suporte dos clínicos e cirurgiões de todas as especialidades médicas do hospital. O serviço
também possui monitoramento pelos comitês de estudo de Mortalidade Materna e Perinatal,
Transmissão vertical de DST-AIDS e pelo núcleo de informação em perinatologia.

A unidade hospitalar do serviço de ginecologia e mastologia são compostas pelos seguintes
serviços e especialidades, que se vêem no quadro 1:
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Quadro 1-Descrição da unidade hospitalar do serviço de ginecologia e mastologia (SOGIMA/HUCAM)

Enfermaria

Ambulatório

•

12 leitos destinados a pré e pós-operatórios de
mulheres com patologias nas áreas de
ginecologia
geral,
uroginecologia,
oncoginecologia,
mastologia,
patologia
endocrinológica e infanto-puerperal.

•

2 leitos em enfermaria de isolamento, cujo
destino são as clientes portadoras de patologias
infecto-contagiosas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirurgia ginecológica;
Climatério;
Endocrinologia;
Endoscopia;
Ginecologia geral;
Infanto-puberal;
Infertilidade;
Mastologia;
Oncoginecologia;
Planejamento familiar;
Patologia de trato genital inferior;
Pequena cirurgia ginecológica;
Uroginecologia.

Além da estrutura da enfermaria e do ambulatório, a unidade hospitalar do serviço de
ginecologia e mastologia possui, também, o núcleo de estatística.

As intervenções cirúrgicas são feitas no centro obstétrico do SOGIMA e no centro cirúrgico
geral do HUCAM. Já os procedimentos cirúrgicos menores se executam no ambulatório do
SOGIMA, na casa 2. Esses procedimentos são realizados pelos médicos residentes do 2º ano
do programa de residência médica em Ginecologia e Obstetrícia do HUCAM, orientados por
staffs competentes do corpo clínico do SOGIMA.

Já a unidade hospitalar do serviço de obstetrícia está configurada de acordo com o quadro
abaixo apresentado a seguir:

Quadro 2-A unidade hospitalar do serviço de obstetrícia (SOGIMA/HUCAM)

Centro obstétrico

Sala de admissão;
Hall de espera;
4 salas de pré-parto
e parto conjugadas;
2 salas em centro
cirúrgico
pósanestesia.

Enfermaria

Unidade
ambulatorial

Unidade de avaliação
de bem-estar fetal

32 leitos divididos entre alta
e baixa complexidade ou
risco.

Assistência pré-natal de baixo
risco;

USG baixa, média e alta
complexidade;

Assistência pré-natal de alto
risco;

Doppler obstétrico;
Cardiotocografia

Assistência
puerperal
gestante de alto risco.

a
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2.5.5 Descrevendo o Fluxo de Atendimento

O percurso das mulheres até ao atendimento é relativamente fácil. Diferentemente de alguns
hospitais em que o primeiro atendimento que é feito às mulheres ocorre no pronto-socorro, no
HUCAM esse primeiro contato se dá em salas anexas à própria enfermaria. Ao chegaram à
portaria do hospital, as mulheres com queixas ginecológicas ou obstétricas são imediatamente
encaminhadas do pavimento térreo ao primeiro pavimento, onde se encontra a enfermaria de
GO. Ao chegarem aí, elas aguardam pelo o atendimento, sentadas em desconfortáveis bancos
de alvenaria.

O primeiro atendimento pode ocorrem numa das duas salas de exames, que são destinadas aos
atendimentos diários, às emergências e aos retornos agendados pelos profissionais. Nesses
espaços, os médicos residentes, na sua maioria, e estudantes da graduação em medicina e
enfermagem fazem esse primeiro atendimento. Caso haja necessidade de mais exames, como
USG, esses são solicitados e as mulheres, dependendo do seu estado, são encaminhadas a
realizarem-no noutro lugar (fora do HUCAM) ou imediatamente no local, quando há vagas,
sendo internadas para a realização do procedimento de curetagem. O hospital não possui,
muitas vezes, capacidade de disponibilizar esse exame específico.

O espaço físico da enfermaria durante o processo de pesquisa esteve em reforma, o que
diminuiu o número de leitos e, conseqüentemente, o número de assistência prestada. Junto a
isso, durante os 3 meses de pesquisa, os servidores do hospital entraram em greve. Esse
evento resultou noutra redução drástica na qualidade e na quantidade do atendimento,
causando muito desconforto às pacientes e aos profissionais da saúde. Desconforto às
mulheres, porque passaram a permanecer internadas além do esperado. Muitas vezes não
havia material cirúrgico para realizar a curetagem no dia, assim, esse procedimento muitas
vezes passou a ser feito com atraso de um ou dois dias depois além do previsto. Isso
constituiu um transtorno, pois muitas pacientes tinham casa e filhos a quem precisavam dar
assistência. Isso culminava com desconforto aos profissionais de saúde, pois era a eles quem
as pacientes recorriam para queixarem-se da demora na resolução dos seus problemas, o que
gerava pressão constante sobre esses profissionais.

No ano de 2007, entre o período de 1º de janeiro e 31 de dezembro, de acordo com
informação do SOGIMA, ocorreram 1.435 internações na enfermaria. Dentre essas, 455
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foram para realização de parto vaginal e 555 para fazerem partos cesarianos. Com relação a
abortamento, houve 180 curetagens e 29 Amiu. Por fim, ocorreram 216 internações para
tratamentos clínicos, como já foi referido anteriormente. O SOGIMA é um serviço
especializado em atendimento às gestações de risco. Houve 2 óbitos maternos: um choque
séptico e uma anemia aplásica15.

2.6 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS

Técnica é um procedimento ou conjunto de procedimentos de modos de fazer bem definidos e
transmissíveis, destinados a alcançar determinado objetivo. Como todo procedimento, é ação
específica, sistemática e consciente, obedecendo a determinadas normas e visando a
determinado fim. A técnica é conservada e repetida se sua eficiência for comprovada pelos
resultados obtidos. Toda técnica é mecanismo de captação do real. Passaremos a descrever
conceitualmente as técnicas que foram utilizadas para a coleta de dados para este estudo.

2.6.1 Observação Participante

A observação participante é condição ímpar no trabalho de campo da pesquisa qualitativa.
Essa técnica define o lugar do pesquisador no contexto e permite captar uma série de
situações que não são explicitadas com as entrevistas, na medida em que aquele que são
observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais imponderável e
evasivo na vida real.

Cicourel (1990) define a observação participante como um processo pelo qual se mantém a
presença de um observador numa situação social, com a finalidade de realizar uma
investigação científica. Nessa técnica, o observador se relaciona face a face com os
observados, participando de suas ações no cotidiano da coleta dados. O observador torna-se,
assim, contexto de sua observação, modificando e sendo modificado por ele. No primeiro
contato com os sujeitos (mulheres e profissionais), esclarecemos nossas verdadeiras intenções
com este estudo. Isso foi muito importante, pois descortinou as possibilidades de suspeitas
que poderiam pairar sobre as verdadeiras intenções do estudo e estabeleceu um vínculo de
confiança entre os sujeitos, condição essa essencial para o alcance fiel das informações.

15

Sales, A. Dados sobre mortalidade materna. SOGIMA/HUCAM, 2007 E-Mail.
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No primeiro dia de incursão desta pesquisadora no serviço, foi solicitado um momento para
que se fizesse uma breve apresentação pessoal e se expusesse a intencionalidade do estudo
aos profissionais médicos da equipe. Esse momento ocorreu após uma reunião entre os staffs
e os médicos residentes. O acesso aos demais profissionais (enfermeiros, técnicos, auxiliares,
assistentes sociais, estudantes de medicina e enfermagem) aconteceu cotidianamente em
momentos diversos, ora por inclinação da pesquisadora, ora por essa ser abordada pelos
próprios funcionários. Acreditamos que o fato de esta pesquisadora não ser um membro
efetivo da equipe foi elemento facilitador para a obtenção das informações junto aos
profissionais. Esses, por inúmeras vezes faziam da disponibilidade da pesquisadora, durante
seus períodos de observação no serviço, um espaço reivindicatório em que relatavam
problemas e denunciavam fatos que não conseguiam reportar as suas chefias, bem como
faziam disso um campo de fala para suas inquietações e revoltas pessoais.

Nesse momento, convém ressaltar que algumas das situações observadas fizeram com que
esta pesquisadora questionasse o seu real papel durante o processo de investigação. Em alguns
momentos, com o intuito de afastar-se do campo, a fim de analisar os sentimentos, emoções e
fatos, que algumas vezes instigaram a pesquisadora, com o intuito de analisar esses eventos,
ela retirou-se do local de pesquisa, evitando contaminar-se com as inter-relações construídas
com os sujeitos da pesquisa, na busca de não tornar-se nativa. Cicourel (1990) faz menção a
essa possibilidade que ocorre quanto o observador, ao participar intensivamente das
atividades do grupo pesquisado, passa a adotar a “[...] maneira de perceber e interpretar o
ambiente que é própria do grupo, torna-se cego para muitas questões importantes
cientificamente”, ou seja, torna-se um membro do grupo, um nativo.

2.6.2 - As Entrevistas

A fim de compreender a dimensão da subjetividade, possibilitando aprofundar a análise das
informações captadas durante o processo contínuo de observação, utilizamos à técnica de
entrevista, cujo objetivo fundamental é apreender opiniões (Thiollent, 1980) sobre o
comportamento e a consciência dos sujeitos investigados. É uma conversação continuada
entre o sujeito e o pesquisador (Queiroz, 1991).
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Utilizamos, para esta pesquisa, a técnica de entrevista com roteiro semi-estruturado (Oliveira,
2005) (Anexos 1 e 2 ), pois essa é uma técnica de observação direta, que permite um diálogo
livre entre entrevistador e entrevistado. De acordo com Michelatt (1980), a técnica de
entrevista não-diretiva permite “[...] facilitar a produção de significações fortemente
carregadas de afetividade,” e Thiollent (1980) acrescenta:

O indivíduo é considerado como portador de cultura (ou subcultura) que a
entrevista não-diretiva [semi-estruturadas] pode explorar a partir das verbalizações,
inclusive as de conteúdo afetivo. Nelas são procurados sintomas dos modelos
culturais que se manifestam nas vivências dos indivíduos ou grupos considerados.
Os modelos culturais são progressivamente evidenciados a partir da revelação de
uso de estereótipos e da influência dos grupos aos quais os indivíduos pertencem ou
se referem em função da sua socialização.

Triviños (1992) afirma que essa técnica facilita a liberdade e a espontaneidade, características
importantes que enriquecem a investigação, bem como possibilita a captura imediata da
informação desejada, sendo vantajosa diante outras técnicas (Ludke e André, 1986).

As entrevistas foram realizadas com as mulheres e com os profissionais que prestam
assistência a essas no SOGIMA do HUCAM. As mulheres entrevistadas foram aquelas que se
internaram no serviço para a realização do procedimento de curetagem tanto por diagnóstico
de abortamento espontâneo quanto para abortamento provocado.

Essa escolha metodológica justifica-se, pois, sendo o abortamento uma prática ilegal, muitas
mulheres recorrem à situação de clandestinidade, submetendo-se às práticas inseguras, para
interromper gestações que, por algum motivo – em certo momento –, não podem levar a
termo. Por saberem da situação “criminosa” à qual se submetem, após um procedimento
clandestino realizado sem sucesso, muitas vezes essas mulheres procuram os serviços
públicos, alegando um sangramento espontâneo, uma queda, um susto, para terem
atendimento adequado em saúde.

Diante desse panorama, optamos por entrevistar todas as mulheres, independentemente do
diagnóstico sugerido pelo prontuário, ou pelas suspeitas e indicações dos profissionais.

As entrevistas foram gravadas com dispositivos de gravador de voz que usa o modelo MP3.
No momento da entrevista, foi apresentado à participante o roteiro com as perguntas. Antes de
iniciá-la, esclareceu-se o objetivo da pesquisa, bem como o dispositivo da confidenciabilidade
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e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexos 3 e 4), assegurando, assim,
o compromisso ético com a participante.

No decorrer das entrevistas, algumas mulheres que no momento da internação no hospital
declararam ter sangramento espontâneo, com a condução da conversa, após estabelecimento
do vínculo de confiança com a pesquisadora, conseguiam relatar que haviam provocado o
abortamento. Por medo de não serem atendidas ou de serem maltratadas e até denunciadas à
polícia, não relataram esse fato aos profissionais, embora eles, no primeiro atendimento,
houvessem lhes perguntado se elas fizeram algo para provocar a perda do concepto. E mesmo
aquelas que não o houvessem provocado, percebiam e os profissionais agiam de forma
descrente aos seus relatos. Esse fator nos indica que mulheres nessa situação encontram-se
acuadas e não conseguem confiar nos profissionais que as atendem.

No início da pesquisa, os profissionais não seriam entrevistados, porém, por solicitação deles
mesmos, restabelecemos-lhes um roteiro. Alguns profissionais se dispuseram a participar da
entrevista; outros foram convidados. Nenhum negou participação. Com eles, assim como com
as mulheres, os objetivos da pesquisa foram esclarecidos. Estabeleceu-se um contrato de
confiança e apresentação do TCLE. Todos os que se dispuseram a colaborar com a pesquisa
tiveram os depoimentos coletados em seu local de trabalho, atendendo as suas próprias
solicitações. Ninguém demonstrou incômodo algum em realizá-la nesse local.

Por ser uma pesquisa qualitativa, o número de participantes – mulheres e profissionais da
equipe – não configurou condição necessária para se iniciarem os trabalhos. Nossa
concentração ocupou-se do rigor e da profundidade que cada entrevista pudesse suscitar. As
entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas a partir dos relatos de cada sujeito,
obedecendo à singularidade de cada um desses. No total, foram realizadas trinta e duas
entrevistas, sendo 19 mulheres e 13 profissionais, o que foi considerado suficiente. Apenas
um encontro foi realizado entre esta pesquisadora e as mulheres pesquisadas. Mesmo assim,
coloquei-me à total disposição, para qualquer eventual necessidade que as mulheres pudessem
ter. Em relação aos profissionais, a interação foi diferente, pois, sendo o cenário de pesquisa
seu local de trabalho, esta pesquisadora interagiu com eles em outros momentos, fora o da
entrevista. As entrevistas duraram entre 30 minutos e 1h30min.
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2.6.3 Registro em Diário de Campo

O diário de campo, segundo Queiroz (1991), é um instrumento que “consta de anotações
efetuadas pelo pesquisador”. Ali, ele registra as condições em que foram feitas as entrevistas;
é um local em que se descreve o ambiente que se vê, bem como onde se fazem reflexões e
relatos que as demais técnicas não conseguem abranger.

Neste estudo, no diário de campo foram registrados o dia-a-dia da observação de campo, os
relatos feitos pelos sujeitos fora do contexto da entrevista, ou relatos coletados com o
gravador desligado, e as impressões, os sentimentos, as hipóteses que perpassavam o
pesquisador durante a observação e/ou em momentos fora do campo.

O registro do dia-a-dia era feito após a saída do pesquisador da enfermaria. Nesse, de cunho
descritivo, a idéia era relatar a situação da enfermaria durante a permanência do pesquisador.
Eram anotadas questões relacionadas ao aspecto físico, ao fluxo do atendimento, e às
impressões de cada entrevista.

As informações obtidas do processo de observação foram registradas diariamente num diário
de campo em que a pesquisadora colecionava não apenas o relato do cotidiano, mas, também,
suas impressões, hipóteses e falas extra-oficiais, que não foram coletadas por meio das
entrevistas.

No diário de campo, também foram feitos pequenos registros de cada entrevista. Nesses, esta
pesquisadora buscava inserir elementos não apreendidos na gravação da entrevista: o aspecto
físico dos sujeitos, os sentimentos demonstrados durante a entrevista, os sentimentos que a
entrevista provocou na pesquisadora, interferências, enfim, foram elementos que julgamos
importantes de serem registrados.

Nesses relatos, eu registrava as impressões que a pessoa entrevistada me causava, o contexto
da entrevista, as informações que o entrevistado pedia para que não fossem usadas na
pesquisa, bem como informações pertinentes que eram relatadas com o gravador desligado.
Esses dados certamente são tão importantes quanto o registro oral. E o fato de não haver a
prova material dessas informações, não invalida as outras.
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Algumas vezes, o entrevistado pedia para suprimir da entrevista informações pessoais que
poderiam comprometer seu anonimato, assim como informações de foro íntimo que no
momento da entrevista, na relação de confiança com o pesquisador por esse ser psicólogo, o
entrevistado relatava. Já as informações pertinentes ao contexto de internação – no caso das
mulheres–, bem como ao contexto da assistência – no caso dos profissionais, quando eram
obtidas sem o gravador –, tive o cuidado de anotar e pedir permissão para o uso. Nesses casos,
todos os sujeitos permitiram incontestavelmente o uso de seus relatos e dessas informações.

A primeira parte das entrevistas foi perdida. Mesmo assim, decidimos utilizar os registros dos
diários de campo, para ilustrar esses sujeitos que, embora não participem da pesquisa com
seus arquivos de voz, possuem relatos registrados em diário de campo de suas entrevistas.

2.6.4 Análise de Prontuários

Foram analisados os prontuários das mulheres internadas, a fim de buscar informações
obstétricas e descrições sobre o tratamento empregado. Também foi feita a busca
retrospectiva dos prontuários de mulheres atendidas na enfermaria, no período de dezembro
de 2006 a março de 2007. Somando as mulheres entrevistadas e a busca retrospectiva,
analisaram-se 56 prontuários do período de dezembro de 2006 a julho de 2007.

Após a análise desses prontuários, pudemos perceber que, na maioria das vezes, informações
como identificação completa e adequada das mulheres, local de moradia, diagnóstico e
tratamento não foram registradas adequadamente, o que dificultou a coleta de dados
complementares pertinentes a nosso estudo. Observamos, também, que a falta de dados pode
comprometer qualquer outro estudo em relação às mulheres atendidas por abortamento que,
por ventura, possa ser realizado e que necessite da utilização desses dados. Outra informação
importante é que somente em 7 desses prontuários encontramos a cópia carbonada do resumo
de alta, documento esse que é entregue à mulher e que contém informações sobre o seu estado
físico no momento da alta hospitalar, bem como orientações quando se fazem necessárias. Foi
interessante notar que todos os resumos de alta encontrados eram provenientes de uma mesma
médica residente.
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2.7 PERÍODO DA PESQUISA

A coleta de dados aconteceu em 4 períodos: 1) de 19/03 a 04/04; 2) de 16/04 a 11/05; 3) de
15/05 a 31/05; e 4) de 16/06 a 17/07, totalizando 81 dias. Intencionamos coletar os dados em
3 meses, período que se iniciou em 19 de março e encerraria em 20 de junho. Entre os dias
04/04 e 15/04, 11/05 e 14/05, 31/05 e 17/06 estive em São Paulo, para orientações e para
intervalos na pesquisa.

Durante retorno a São Paulo, no dia 31 de maio, tive meu computador pessoal roubado, bem
como os arquivos de voz que estavam em uma pendrive. Mesmo tendo perdido essas
informações, ainda tínhamos os diários de campo em que estavam registradas as informações
sobre a observação e sobre as entrevistas. Até o momento da perda dos arquivos de voz, havia
51 dias de observação de campo e 16 entrevistas gravadas, sendo 6 com profissionais e 10
com mulheres.

No intervalo de 31/05 a 17/06, reorganizamos a forma como re-coletaríamos os dados da
pesquisa. Julgamos importante refazer algumas entrevistas, particularmente com 3 mulheres
(Rafaela, Márcia e Elen), bem como fazer uma busca retrospectiva nos prontuários de
mulheres que foram atendidas entre dezembro de 2006 e março de 2007, a fim de identificar
aquelas que pudessem contribuir com a pesquisa.

Embora tenhamos perdido parte do material já coletado (as entrevistas gravadas), o impacto
dessas para a pesquisa não foi de perda total, uma vez que, mesmo não tendo os registros
orais, dispúnhamos de breves relatos escritos, que eram feitos por esta pesquisadora logo após
cada entrevista.

Simultaneamente à fase de análise dos prontuários e de re-entrevistas, continuamos coletamos
dados de mulheres que estavam internadas no período de 16/06 a 17/07. Foram feitas 7
entrevistas novas com os profissionais16 e 9 entrevistas novas com as mulheres internadas.

16

Ver quadro 4.
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Em relação às entrevistas dos profissionais, decidimos não refazê-las, uma vez que, no
decorrer do processo de entrevistar novos profissionais, percebemos que havia muitas
semelhanças com as entrevistas que foram perdidas e, como estavam registros no diário de
campo, não as refizemos.

O encerramento da fase de coleta de dados aconteceu no dia 20 de julho. A fase de transcrição
das entrevistas se deu entre os meses de agosto a outubro de 2007. E, por fim, a fase de
organização e análise dos dados ocorreu de outubro a janeiro de 2008.

2.8 ASPECTOS ÉTICOS

O projeto dessa pesquisa originalmente intitulado Estudo qualitativo sobre o atendimento ao
aborto no município de Vitória (ES) foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
UNIFESP em 01 de dezembro de 2006, sob o número 1518/06 (Anexo 5) e no Comitê de
Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde do Centro Biomédico da UFES, sob o
número 103/06 (Anexo 6). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexos
3 e 4), exigido para as pesquisas com seres humanos, foi apresentado a todos os sujeitos da
pesquisa e assinado por todos eles, após informação de que esse assegurava o direito de
retirarem-se da pesquisa em qualquer momento, sem prejuízos, bem como a função de
garantir o anonimato.
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3 SUJEITOS DA PESQUISA

Participaram deste estudo as mulheres que estiveram internadas na enfermaria de ginecologia
e obstetrícia do HUCAM por abortamento espontâneo ou provocado, e os profissionais da
equipe de saúde que as assistiam. Todos os nomes dos participantes foram substituídos por
outros nomes, a fim de resguardar o anonimato.

3.1 OS PROFISSIONAIS

Foram entrevistados 13 profissionais. Esse material se divide entre 7 entrevistas 6 e registros
de diário de campo.
Quadro 3-Identificação dos profissionais entrevistados

Profissional

Escolaridade¹

Instituição

Profissão

Idade²

1

Carlos

SC

EMESCAM

Médico

+55

Estado
civil
Divorciado

Situação
conjugal
Namora

Filhos

Renda³

Religião

2

+10

Católica

2

Davi

SI

UFES

+20

Solteiro

Solteiro

-

-

Adventista

3

Elza

T

-

+25

Solteira

Solteira

1

1,5

Evangélica

4

Ivone

SI

UFES

Estudante de
Medicina
Técnica em
Enfermagem
Enfermeira

25

Solteira

Solteira

-

-

Católica

5

Letícia

PG

UFES

+ 25

Casada

Casada

-

3,5

Católica

6

Rebeca

PG

UFES

Assistente
Social
Médica

+25

Casada

Casada

-

+5

Católica

7

Ruth

PG

FAESA

Enfermeira

+25

Solteira

Solteira

-

3

Católica

1) T – Técnico; SI – Superior incompleto ou em curso; SC – Superior Completo; PG – Pós-graduado.
2, 3) Atribuímos faixas de idade e de renda, uma vez que se trata de uma equipe pequena, dados fiéis poderiam ser facilmente
cruzados e, com isso, poderiam comprometer o anonimato que foi garantido como condição importante da pesquisa àqueles
que se dispuseram muito gentilmente contribuir com este estudo. A renda foi calculada a partir da proporção de 1 para cada
R$350, 00, valor do salário mínimo na época da pesquisa.
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Quadro 4-Identificação dos profissionais (registro em diário de campo)

Profissional

Escolaridade¹

Instituição

Profissão

Idade²

1

Fátima

SC

Ufes

Enfermeira

+25

Estado
civil
Solteira

Situação
conjugal

Filhos

Renda³

Religião

Namora

-

3

Católica

2

Júlio

PG

Ufes

Médico

+ 30

Casado

Casado

-

+5

Católica

3

Joana

SI

-

+40

Casada

Casada

1

1,5

Católica

4

Renata

SI

Ufes

+20

Solteira

Solteira

-

-

Católica

5

Sílvia

SI

Ufes

+ 20

Solteira

Namora

-

-

Católica

6

Vanda

SC

Ufes

Técnica em
Enfermagem
Estudante de
Medicina
Estudante de
Medicina
Enfermeiro

+ 25

Casada

Casada

1

3

Católica

1) T – Técnico; SI – Superior incompleto ou em curso; SC – Superior Completo; PG – Pós-graduado.
2, 3) Atribuímos faixas de idade e de renda, uma vez que se trata de uma equipe pequena, dados fiéis poderiam ser facilmente
cruzados e, com isso, poderiam comprometer o anonimato que foi garantido como condição importante da pesquisa àqueles
que se dispuseram muito gentilmente contribuir com este estudo. A renda foi calculada a partir da proporção de 1 para cada
R$350, 00, valor do salário mínimo na época da pesquisa.

Em relação à profissão, foram entrevistados 2 médicos e 1 médica, 3 enfermeiras, 2 técnicas
de enfermagem, 1 assistente social, 3 estudantes de Medicina e 1 estudante de Enfermagem.

No que tange à formação acadêmica, 9 desses profissionais formaram-se ou cursavam a
graduação em Medicina ou Enfermagem na UFES. Outros 2 profissionais obtiveram suas
graduações (em Medicina e Enfermagem) em faculdades particulares da capital (EMESCAM
e FAESA), e os demais freqüentaram cursos técnicos em escolas profissionalizantes de
Vitória.

A respeito da idade, o profissional mais velho tinha 56 anos; o mais jovem, 22 anos. A média
de idade foi de 29.84. Quanto à orientação religiosa, 11 denominaram-se católicos; 1
adventista; e 1 evangélico.

Sobre a renda, observou-se que os profissionais com graduação em medicina possuem, em
comparação com os demais profissionais, os maiores rendimentos. Todos os profissionais já
formados tinham mais de um emprego no momento da entrevista.

No que concerne à vida pessoal dos profissionais, dois fatores chamam a atenção. O primeiro
é o estado civil. No momento da entrevista, nenhum se denominou juntado, amigado ou
morando junto. Havia um profissional divorciado; 7 solteiros; e 5 casados, porém quanto à
situação conjugal, observamos que 3 profissionais se declararam namorando; 5 profissionais
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estavam sem parceiros; e 5 profissionais estavam casados. O segundo fator foi o número de
filhos: 1,25 em média, sendo que entre as profissionais mulheres, nenhuma declarou que
havia provocado abortamento, embora duas tenham afirmado que, se precisasse, recorreriam a
esse procedimento, já entre os profissionais homens, a parceira de 1 deles havia recorrido a
esse procedimento, para finalizar uma gravidez indesejada.

3.2 AS MULHERES

Foram entrevistadas 19 mulheres, sendo que 11 são entrevistas e 8 são registros de diários de
campo.

Quadro 5-Identificação mulheres entrevistadas

1

Mulher
Alice

Idade
35

Cor
Parda

Religião
Católica

Local de moradia
São Benedito – Vitória

2
3
4
5
6
7
8
9

Elen
Flávia
Helena
Janaina
Joice
Lurdes
Marta
Márcia

26
20
26
27
24
21
33
37

Parda
Branca
Parda
Parda
Parda
Parda
Branca
Parda

Católica
Católica
Evangélica
Católica
Católica
Evangélica
Batista
Evangélica

Praia do Canto – Vitória
Bonfim – Vitória
São Francisco – Cariacica
Jaburu – Vitória
Bonfim – Vitória
Bairro da Penha – Vitória

10
11

Olívia
Rafaela

31
27

Negra
Branca

Católica
Adventista

Joana D´arc – Vitória
Grande Vitória – Vitória

Jardim Garanhuns – Vila Velha

Vista da Serra II – Serra

Quadro 6-Aspectos socioeconômicos das mulheres entrevistadas
Mulher
1

Alice

Escolaridade¹
EMI

Profissão

Auxiliar de
confeitaria
2
Elen
EMI
Vendedora
3
Flávia
EMC
Estagiária
4
Helena
EFC
Desempregada
5
Janaina
EFI
Desempregada
6
Joice
EMC
Doméstica e
vendedora
7
Lurdes
EFI
Desempregada
8
Marta
EFI
Camareira
9
Márcia
EFI
Doméstica
10
Olívia
TI
Auxiliar de
Enfermagem
11
Rafaela
EMC
Supervisora de
vendas
¹EFI – Ensino Fundamental Incompleto; EFC – Ensino
Incompleto; EMC – Ensino Médio Completo

Renda
individual
390,00

Estado civil

Situação conjugal

Solteira

Namorando

800,00
150,00
350,00

Desquitada
Solteira
Solteira
Solteira
Casada

Mora junto
Namorando
Solteira
Mora junto
Casada

350,00
350,00
700,00
1200,00

Solteira
Casada
Solteira
Casada

Mora junto
Mora junto
Mora junto
Casada

800,00

Casada

Separada

Fundamental Completo; EMI – Ensino Médio
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Quadro 7-Identificação mulheres (diário de campo)
Mulher
1
2
3
4
5
6
7
8

Idade

Cor

Religião

Local de Moradia

30
29
19
22
22
40
19
22

Branca
Branca
Parda
Parda
Branca
Negra
Parda

Presbiteriana
Católica
Católica
Católica
Evangélica
Católica
-

Cariacica
Ataíde – Vila Venha
Centro – Viana
Bairro da Penha – Vitória
Pedro Canário – ES

Ada
Carla
Kelly
Késsia
Melissa
Marília
Noemia
Vera

Marcílio de Noronha – Viana

Consolação – Vitória
Moradora de Rua

Quadro 8-Aspectos socioeconômicos das mulheres (diário de campo)
Mulher
1
2
3
4
5
6
7

Ada
Carla
Kelly
Késsia
Melissa
Marília
Noemia

Escolaridade¹

Profissão

EMC
EMC
TI
EFC
EMI
FC
-

Cabeleireira
Desempregada
Estudante
Manicura
Do lar
Doméstica
-

Renda
individual
1000,00
350,00
500,00
-

Estado civil

Situação conjugal

Casada
Solteira
Solteira
Solteira
Casada
Solteira
-

Solteira
Mora junto
Namorando
Namorando
Casada
Namorando
-

8
Vera
Manicura
Solteira
Namorando
¹ EFI – Ensino Fundamental Incompleto; EFC – Ensino Fundamental Completo; EMI – Ensino Médio
Incompleto; EMC – Ensino Médio Completo; TI – Técnico Incompleto.

A idade das mulheres variou entre 40 anos e 19 anos, com média de 26.8 anos. Acerca da
etnia, observaram-se 10 pardas; 6 brancas; 2 negras; e 1 sem registro. A respeito da religião,
10 denominaram-se católicas; 4 evangélicas; 1 batista; 1presbiteriana; uma adventista; e 2
sem registro.

No que se refere ao local de moradia, das 11 mulheres que declararam residir no município de
Vitória, 9 moravam em bairros da periferia da cidade; 1 residia num bairro nobre, pois a
empresa em que o marido trabalhava pagava o aluguel; 1 era moradora de rua. As outras 7
mulheres residiam em cidades da região metropolitana (Vila Velha, Cariacica, Viana, Serra),
sendo que 1 delas morava numa cidade do Norte do Estado (Pedro Canário).

Em relação à escolaridade, 4 possuíam o ensino fundamental incompleto; 3, o ensino
fundamental completo; 3, o ensino médio incompleto; 5, o ensino médio completo; 2
possuíam o curso incompleto de técnico em enfermagem; e 2 sem informação.
Quanto à atividade profissional que desempenhavam no momento da internação, havia 2
estudantes, sendo que 1 delas exercia atividade remunerada (estágio); 1 cabeleireira, dona de
salão de beleza; 2 manicuras; 1 vendedora; 3 empregadas domésticas; 1 camareira; 1 auxiliar
79

de enfermagem; 1 auxiliar de confeitaria; e 1 supervisora de vendas. Das que não exerciam
atividade remunerada havia 4 desempregadas; 1 se denominou do lar; e 1 sem informação.

A renda pessoal variou entre R$1.200,00 e R$150, 00, cuja média entre as que trabalham foi
de R$ 599.09. As mulheres que não exerciam atividade remunerada tinham ajuda financeira
de familiares (pai e mãe) ou dos companheiros.

No que diz respeito ao estado civil, levou-se em consideração a situação cível da mulher no
momento da entrevista: 11 solteiras; 6 casadas; 1 desquitada; e 1 sem informação.

Sobre a situação conjugal, 2 estavam sem parceiro (solteiras); 6 estavam namorando; 6
moravam junto com o parceiro; 3 eram casadas; 1 declarou-se separada; e 1 sem informação.

Quadro 9 – Aspectos reprodutivos das mulheres - entrevistadas
Mulher

Nº. gestações

Nº partos

Tipos de partos

Abortamento

1

Alice

4

3

3 vaginais

1

2

Elen

4

2

2 Cesárea

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Flávia
Helena
Janaina
Joice
Lurdes
Marta
Márcia
Olívia
Rafaela

2
3
6
1
4
4
4
1
2

2
5
3
2
1

2 Cesárea
3 vaginais
2 vaginais
1 cesáreo

2
1
1
1
1
3
1
1
1

Nº de filhos
vivos
3
3 – 2 gêmeos
e +1
3
5
3
1
1

Quadro 10 – Informações sobre a gestação atual das mulheres - entrevistadas
Mulher

1
2
3
4
5
6
7
8

Alice
Elen
Flávia
Helena
Janaina
Joice
Lurdes
Marta

9
10
11

Márcia
Olívia
Rafaela

Meio
contraceptivo

Planejou a
gestação

Aceitou a
gestação

Pensou em
abortar

Não
Sim - injetável
Não
Não
Não
Não
Não
Sim preservativo
Não
Não
Não

Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

Utilizou
algum
método
Citotec®
-

Sim
Não
Não

Sim
Sim
Sim

Não
Sim

Citotec®
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Quadro 11 – Aspectos reprodutivos das mulheres – diário de campo
Mulher

Nº. gestações

Nº. partos

Tipos de Partos

Abortamento

1
2
3
4
5
6

Ada
Carla
Kelly
Késsia
Melissa
Marília

2
2
1
1
2
1

1
1
-

1 cesariano
1 cesariano
-

1
1
1
1
2
1

Nº. de
filhos
vivos
1
2 gêmeos
-

7
8

Noemia
Vera

1
1

-

-

1
1

-

Quadro 12 – Informações sobre a gestação atual das mulheres – diário de campo
Mulher

Meio
contraceptivo

Planejou a
gestação

Aceitou a
gestação

Pensou em
abortar

1

Ada

Não

Sim

Sim

2

Carla

Não

Não

Sim

Citotec®

3
4

Kelly
Késsia

Não
Não

Sim
Sim

Sim
Sim

Não
Citotec®

5
6
7

Melissa
Marília
Noemia

Sim preservativo
Sim preservativo
Sim - oral
Sim Preservativo
Sim - oral
Não
-

Utilizou
algum
método
Não

Não
Não
Não

Sim
sim
Não

Não
não
Sim

Não
não
Citotec®

8

Vera

Não

Não

Sim

Não

Não

Com relação à saúde reprodutiva das mulheres, pudemos observar, de acordo com os quadros
3 e 4 que:
•

Quanto ao número de gravidezes observamos que 7 (sete) mulheres eram primíparas e
as 12 (doze) restantes variaram entre 2 (dois) a 6 (seis) filhos. Somando os dois grupos
obtemos 46 gestações, sendo a média foi de 3 gravidezes por mulher.

•

Já com relação ao número de partos, das 9 mulheres que tiveram gestações que
evoluíram ao trabalho de parto, encontramos desde 1 parto à 5 partos, com média de
2,2 partos.

•

Quanto ao tipo de parto, foram 7 cesarianos e 13 vaginais.

•

Com relação aos abortamentos, contabilizou-se 25. Com relação o número de filhos
vivos 22.

•

Com relação à gestação atual, quanto a terem planejado a gestação somente 2
mulheres afirmaram que haviam planejado e por isso estava sem utilizar
contraceptivos. As demais 17 mulheres que não estavam pretendendo engravidar.
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•

Quanto à utilização de meios contraceptivos, 7 estavam fazendo uso de algum método
contraceptivo, dessa, 1 utilizava o contraceptivo injetável; 4 utilizavam preservativo
de maneira irregular e 2 contraceptivo oral. As 9 demais não estavam fazendo uso de
nenhum método contraceptivo e 1 sem informação.

•

Com relação à aceitação da gravidez, somente 1 afirma não ter aceitado a gravidez.

•

Quanto a ter pensado em abortar, 10 mulheres relataram terem pensado em não
levarem a gravidez à termo, quanto ao método utilizado para provocar o abortamento
4 mulheres afirmaram, elas mesmas terem feito uso de Citotec® a fim de dar fim à
gestação e 1 afirma ter sido dopada pelo companheiro e o mesmo ter introduzido o
medicamento em sua vagina, também o que ela e a médica que a atendeu acreditam
ser Citotec®.

Embora 10 mulheres tenham informada terem pensado em não levar a gestação à diante,
apenas quatro provocaram o abortamento.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Com o término do campo de pesquisa em julho, passamos para a fase de sistematização e
análise dos dados obtidos, o que não é uma tarefa simples: é um processo demorado e
meticuloso. Nesse momento, é feita uma reflexão intensa e exaustiva dos dados. As
entrevistas gravadas foram transcritas e digitadas na íntegra, bem como o diário de campo, a
fim de se organizarem as narrativas que identificassem os sujeitos pesquisados e construíssem
as categorias analíticas que foram obtidas gradualmente a partir da análise dos dados.

4.1 CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS

As entrevistas foram transcritas por esta pesquisadora. Estas, e em conjunto com os registros
do diário de campo, primeiramente serviram para a construção de narrativas que
identificassem os sujeitos (mulheres e profissionais). A essas narrativas, Bourdieu (2003)
chamou-as de pequenas novelas, cujo objetivo é “[...] tornarem públicas conversas privadas,
confidências recolhidas numa relação de confiança que só se pode estabelecer na relação entre
duas pessoas [...] e jamais houve um contrato tão carregado de exigências tácitas como um
contrato de confiança”.

Essas narrativas visam a apresentar os sujeitos que, ao se inserirem num contexto, se
comportam de maneira específica.

4.1.1 Narrativas Profissionais: Entrevistas

Carlos
Carlos era um homem maduro e um médico muito experiente, porém ele conserva o
bom humor e a curiosidade, características essas inerentes àquelas pessoas eternamente
jovens. Muito simpático, articulado, tinha boa fama entre os médicos jovens e entre os demais
colegas de profissão, devido a sua generosidade ao ensinar a arte da medicina, fato esse que
ele mesmo denominava ser um dom.
Quando lhe perguntei se ele participaria da pesquisa, não pestanejou e, imediatamente,
mostrou-se disponível. Durante a entrevista, tivemos problemas no gravador de voz, com
mais ou menos 10 minutos de gravação: tudo o que já se gravara até então fora perdido.
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Recomeçamos e Carlos não demonstrou chateação. Repetiu as respostas às minhas perguntas
da mesma forma como na entrevista anterior.
Divorciado, pai de dois filhos jovens, atualmente namorava. Carlos trabalhava no
HUCAM havia mais de duas décadas. Formou-se numa faculdade particular de Vitória e não
fez pós-graduação em ginecologia e obstetrícia, pois na época em que se formou – como ele
mesmo o disse –, “[...] o curso me propiciava [...] contato cirúrgico com o paciente, então eu
já operava desde o quarto ano de medicina”.
Durante o seu curso de graduação, teve aulas sobre abortamento: aspectos técnicos,
clínicos e jurídicos. Porém, depois da graduação, não participou de cursos, palestras ou
capacitações que envolvessem o tema.
Católico, Carlos era contra o abortamento, por convicção religiosa e familiar; sabia em
quais condições legais ele poderia ser realizado no Brasil, e acreditava que a interrupção da
gestação de um feto malformado deveria ser legalizada.
Mesmo contra o abortamento, como profissional afirmava isto: “[...] eu tenho que
resolver o problema dessa paciente [...] geralmente quando ela chega aqui já chega num
estado com hemorragia” [e que] “não vou recriminá-la [...] tenho que atender e resolver o
problema dela do momento”.
Para Carlos, a falta de estrutura familiar e a ausência de orientação faziam com que as
mulheres engravidassem quando não o desejavam e recorriam ao abortamento como forma de
planejamento familiar.
Como profissional, acredita que não tratava com distinção mulheres com quadros de
abortamentos provocados e espontâneos. Porém, em sua entrevista notava-se que diante de
uma mulher em situação de abortamento provocado afirmava que tinha que ser o “máximo
frio”, pois, “você está diante de uma paciente com um quadro hemorrágico que poderá
complicar”. Diante de mulheres com quadro de abortamento espontâneo seu comportamento
era diferente “[...] procuro dar um conselho falando que ela é jovem, que ela pode tentar outra
gravidez [...]”.
Em sua opinião, o SUS deveria continuar atendendo mulheres em situação de
abortamento provocado com equipe multiprofissional, pois, “[...] é um apoio, uma orientação
para que esse fato não venha a se repetir”.
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Davi

Graduando do último ano em medicina da UFES, Davi esteve durante 11 semanas,
cumprindo o internato curricular obrigatório na enfermaria de Ginecologia e Obstetrícia (GO).
Durante esse período, um evento o marcou profundamente e ele o relatou durante a entrevista:
Davi acompanhou com muito horror o nascimento e a sucessiva morte de um bebê
anencéfalo. Aos 23 anos, solteiro, adventista, morando com os pais, Davi afirmou que antes
de iniciar, bem como nos primeiros anos da graduação em medicina, sua opinião era contrária
ao abortamento. Segundo seu relato, com o tempo sua opinião foi mudando: “[...] foi uma
guerra que eu travei comigo mesmo, durante a faculdade [...] não está aqui pra julgar, então eu
entrei na GO um pouco mais preparado”. De acordo com ele, o abortamento estava para além
de uma questão pessoal, emocional, ou religiosa. Trata-se de uma questão social e argumenta,
justificando, que a legalização do abortamento seria importante, mas, ao mesmo tempo,
demonstrava muita incerteza sobre seu próprio ponto de vista:

[...] de estudos, tentando comprovar a redução de risco de violência no país, de
diminuição de criminalidade, diminuição de criança abandonada, de tudo isso [...]
então eu acho complicado. A minha visão é religiosa; seria de que não é correto
n’é? Que o abortamento é uma visão errada, mas, ao mesmo tempo, socialmente,
eu acho que é complicado.

Davi atendeu mulheres em situação de abortamento tanto espontâneo quanto
provocado. Nos casos de abortamento provocado, “[...] tentava fazer o mais mecânico
possível” e, mesmo dizendo que sua assistência não era diferenciada, propôs-se isto:

[...] não me envolver com uma pessoa que provocou é mais fácil [...] não é
problema meu [...] eu não sei, porque, eu tenho mais dificuldade em lidar com uma
situação fora do controle da mãe [espontâneo]; pelo menos, se está doendo, se está
sangrando, se ela está assustada, se ela está correndo risco de vida, ela não quis, ela
não procurou.

Durante a graduação, ele teve na disciplina de ginecologia e obstetrícia aulas que
trataram do tema do abortamento, óbito fetal, má-formação sob os aspectos clínicos e
jurídicos, sem abordar os aspectos sociais, emocionais. Após ter passado pelo estágio na
enfermaria, disse ter sentido falta desse aprofundamento na questão. Para ele, o conhecimento
que recebeu durante o internato,

[...] tem muito pouco [...] de suporte psicológico pra paciente [...] gente não recebe
uma educação nesse ponto, a gente recebe uma educação muito intervencionista,
muito científica [...] a gente tem um interrogatório, que entra nessa questão de
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provocado, não provocado, mas, pra definir conduta, [...] o que eu acho que falta é a
gente ter maior suporte psicológico para paciente.

Como profissional, acreditava que o SUS deveria atender mulheres em situação de
abortamento. Como estudante, afirmava:

[...] eu fiquei um pouquinho decepcionado [...] eu esperava um pouco mais [...] é
que faltou um pouco de ciência, porque a conduta é um pouco conflitante, você
estuda uma coisa e é aplicado de outra forma, agora, o que eu acho que tem de
melhor [...] a gente tem acesso a tudo, a gente faz parto, a gente evolui paciente, a
gente vê exame, a gente vê cirurgia.

Mesmo mantendo-se contrário ao abortamento por questões religiosas, afirmou que
caso a namorada engravidasse num momento inadequado, recorreria a um abortamento, bem
como caso um amigo ou uma amiga estivesse nessa mesma situação e lhe pedisse ajuda,
certamente indicaria a forma adequada de provocar um abortamento de maneira segura.

Elza

Instrumentadora cirúrgica, Elza aos 28 anos, evangélica, mãe de uma filha préadolescente, trabalhava no hospital havia pelo menos 3 anos. Durante a sua formação
profissional, teve contato com o tema do abortamento, porém, desde que foi contratada para
trabalhar no hospital e integrada à equipe que realiza o procedimento de abortamento nos
casos previstos por lei, nunca participou de treinamentos ou capacitações sobre o tema.
Contrária ao abortamento, por questões religiosas, familiares – “[...] a minha mãe, ela
sempre falou, por mais que você cometa o erro, não vai errar em cima daquele erro [...]” –, e
pessoais, na adolescência, teve um abortamento espontâneo, que necessitou de uma
curetagem. Embora essa gravidez não tivesse sido planejada, ficou muito triste com a perda e
imediatamente encomendou outra gravidez.
Em relação à assistência que prestava às mulheres em situação de abortamento,
garantia que não as tratava de forma diferenciada pelo fato de o abortamento ser espontâneo
ou provocado, porém no discurso percebemos que havia claras distinções. Ela sentia-se
inconformada diante de uma mulher que provocou o abortamento. Já diante de uma mulher
com abortamento espontâneo, tinha vontade de confortá-la.
Elza relatou um caso que a marcou profundamente. Cuidou de uma mulher que, após
provocar um abortamento, permaneceu por meses internada no hospital, devido a uma
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infecção generalizada que, por fim, tomou-lhe a vida. Mencionou essa experiência com muito
pesar e disse ter assistido essa mulher com muita dedicação.
Acreditava que o SUS deveria atender as mulheres em situação de abortamento
provocado e complementava, dizendo que não bastava atender, tinha de dar orientações, para
que as mulheres não recorressem ao abortamento como forma de controle de natalidade.
No se referia ao hospital, era crítica em relação à infra-estrutura e ao atendimento que
os demais profissionais prestavam às mulheres nessas condições e acreditava que se
houvessem investimentos em reuniões de equipe, bem como em treinamentos constantes para
os profissionais, as mulheres seriam mais bem atendidas.

Ivone

Conheci Ivone durante uma conversa com outras profissionais da equipe de saúde da
enfermaria de Ginecologia e Obstetrícia, enquanto eu fazia uma busca ativa nos prontuários
das mulheres que estavam internadas, a fim de identificar aquelas que haviam sido curetadas.
Ivone propôs-se a me ajudar e perguntou se era eu quem fazia a pesquisa, cujo cartaz, com
nome e telefone, estava afixado no posto de enfermagem. Afirmei com a cabeça que sim, e
perguntei o que ela fazia e se poderia me conceder uma entrevista.
Aos 25 anos, Ivone era graduanda do curso de Enfermagem da UFES. Estava cursando
o último período e pretendia especializar-se em GO, pois amava a área. No momento da
entrevista, que aconteceu numa sala reservada da enfermaria, por sua própria escolha, ela
estava terminando um estágio curricular obrigatório que duraria 4 meses.
No decorrer de sua formação acadêmica, Ivone teve contato com o tema do
abortamento na disciplina de “Saúde da Mulher”. Essa disciplina curricular do curso de
enfermagem abordou o tema de uma forma geral, não se aprofundou nos aspectos jurídicos,
sociais e emocionais dessa questão, abrangendo somente a técnica da curetagem, da aspiração
uterina.
Mesmo assim, Ivone disse ter realizado pesquisas por conta própria. Nessas, relatou
que se deparou com informações que descreviam as práticas clandestinas utilizadas para
provocar um abortamento, e isso a deixou espantada.
Católica, Ivone, por convicção religiosa, era contrária ao abortamento, salvo nos casos
previstos em lei. Ainda assim, ela se confundia ao descrever a legislação, afirmando que
estupro e má-formação fetal constituíam casos em que o abortamento era permitido.
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Ivone acreditava que a partir do momento em que uma pessoa exercesse atividade
sexual, ela teria total “[...] consciência de que um ato sexual pode levar a uma gravidez [...] as
pessoas tinham que pensar nisso antes [...]”. Por haver formas de se preservar de uma
gestação com o uso de meios contraceptivos, ela achava que provocar um abortamento era
algo que não se justificava.
Durante seu estágio, lembrava-se de ter atendido apenas uma mulher que afirmou ter
provocado o abortamento. Essa experiência foi muito importante, segundo Ivone. A mulher
que ela atendera era uma jovem de 20 anos, o que a deixou chocada “[...] porque era uma
menina muito nova já ter esse tipo de conduta”. A moça atendida fez uso e Citotec® por
indicação de um farmacêutico. No final da conversa com essa paciente, Ivone perguntara-lhe
o nome, e esse fato a marcou profundamente, pois a moça era sua homônima, o que lhe
causou certa comoção profissional. Ela sentiu-se identificada com a jovem.
Acerca da assistência que prestava às mulheres tanto em abortamento provocado
quanto nos casos de abortamento espontâneo, Ivone demonstrava-se ambivalente. Embora
num primeiro momento acreditasse que não fizesse distinção na assistência, sua atuação era
perpassada por suas crenças morais e, com isso, seu trabalho ficava claramente
comprometido: “[...] eu acho difícil interferir, eu acho que se fosse induzido e fosse por
motivo fútil, eu acho que eu trataria com menos, não com ética e tudo, não com tanto afeto
como eu trataria um que perdeu e que está triste por ter abortado a criança.”
Ela desconhecia a Norma Técnica do MS, e nunca participou de palestras, simpósios
ou seminários que tratassem do tema. Acreditava que deveria ser feita uma campanha, para
conscientizar a população sobre os meios contraceptivos, e os profissionais da equipe de
saúde deveriam ser mais bem capacitados, para melhorar a assistência prestada às mulheres,
de uma forma geral, não apenas quando estavam em processo de abortamento, mas, também,
em seus partos: “[...] tem que trabalhar, não só a equipe de enfermagem, que está mais perto
dela [mulher] mais os médicos também [...] elas reclamam que o médico não vem aqui, não
veio me ver hoje”.
Letícia

Recém casada, jovem, bonita e inteligente, Letícia é como um ar fresco na enfermaria.
Formada em Assistência Social pela UFES, está há 1 ano e meio no HUCAM, cobre a UTIN
e a enfermaria de GO.
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Atualmente está cursando pós-graduação em Saúde Coletiva. Foi atraída para esse
curso para complementar sua formação na graduação que contemplou muito pouco essa área e
“[...] por entender saúde coletiva como mais abrangente [...] do que só tratamento [...]”.
Afirma que tem crescido bastante com os ensinamentos que tem tido.
Letícia é dentre os profissionais da equipe de saúde que entrevistei a mais crítica com
relação ao tema. Esse fato talvez se deva pela formação acadêmica mais voltada para as
questões sociais. Para ela, a mulher melhor do que ninguém sabe como é a sua vida “ [...] a
gente atende aqui (mulheres), 5, 6 filhos, sem estrutura nenhuma, [...]as vezes tem uma
relação casual, não tem vínculo nenhum com a pessoa[...]”.
Porém essa percepção que Letícia tem sobre o tema foi algo que ela desenvolveu após
sua prática cotidiana na enfermaria “[...] eu acho que houve uma amplitude de visão, depois
que eu vim pra cá sim, com certeza”.
Mesmo assim, diante de um abortamento provocado o primeiro sentimento é o mesmo
dos demais profissionais: a revolta “[...] meu Deus como essa pessoa chega a esse extremo,
como é que é essa situação”. Porém depois de ouvir a história da mulher “[...] quando você
vai entendendo a história, [...] ainda que não justifique [...] você começa a compreender a
opção que ela fez”.
Letícia num exercício cotidiano tenta ao máximo que seus conceitos pessoais, morais,
e religiosos não interfiram na sua prática profissional “tento não julgar” e “não demonstrar a
minha opinião”. Já diante de um abortamento espontâneo o sentimento é de “compaixão”,
pois esse evento é algo “inesperado”. Como os demais profissionais ela também se
compadece diante de um abortamento espontâneo.
Sobre o serviço, Letícia faz críticas com relação ao ambiente hospitalar e a forma de
atendimento às mulheres de uma forma geral. Segundo seu relato, falta privacidade,
flexibilidade, e humanização por parte dos profissionais que atendem as mulheres. Por ser um
hospital escola, as mulheres são tratadas como objeto de estudo somente e não há criação de
vínculo por parte do profissional com essa mulher.
Desde que iniciou seu trabalho no hospital, Letícia atesta que não houve nenhum tipo
de treinamento adequado para lidar com o abortamento e com as outras questões que podem
aparecer na maternidade. Segundo ela não há reuniões de equipe, cada profissional fica no seu
“[...] mundinho [...] não consegue ter integralidade, cada um faz o seu e eu te chamo quando
for necessário”.
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Letícia não conhece a norma técnica do MS e conhece as formas legais de
abortamento.

Rebeca

Jovem, casada, médica, católica, boa profissional, contrária ao abortamento: “[...] eu
penso muito no lado do neném, penso que é um filho, não consigo achar que é um pedaço de
carne ou que seja direito da mãe fazer isso com ele”. Porém, esforçava-se por ter uma atitude
reflexiva sobre o tema. Para ela, o SUS não prestaria a assistência que deveria prestar às
mulheres em situação de má-formação fetal e estupro, muito menos deveria prestá-la àquelas
que provocavam o abortamento.
Era a única de todos os profissionais da equipe que afirmou lidar muito mal, quando
tinha de atender mulheres em situação de abortamento provocado, que sentia raiva e, algumas
vezes em casa, inconformada, chorava. Disse que não se prestava a atender com frieza e que,
numa determinada medida, permitia certo envolvimento com a paciente, o que acreditava ser
o diferencial na assistência que prestava. Tinha um cuidado melhor diante de mulheres com
quadros de abortamento espontâneo, porém, ao mesmo tempo, não permitia que a raiva que
sentia diante de uma situação de abortamento provocado induzisse que sua assistência fosse
inadequada, ao contrário,

[...] procuro no máximo cativar essa mãe, para evitar um próximo [aborto] ou, para
tentar evitar esse [no caso de o abortamento não ter sido efetivado] [...] deixa eu
cuidar de você, vamos juntas, você não está sozinha nessa gravidez. Então, eu tento
reverter o quadro que ela está provocando, entendeu?

Rebeca afirmou que atendia mulheres muito pobres, sofridas, sem assistência familiar
ou social e desestruturadas emocionalmente, sem a menor perspectiva de vida. Acreditava que
o SUS deveria continuar prestando assistência a mulheres em situação de abortamento e que
essa assistência deveria ser melhor.
Relativamente ao hospital, reclamava da falta de infra-estrutura adequada, da falta de
compromisso dos profissionais com a assistência que prestavam, bem como reclamava da
formação profissional ineficiente, pois, desde que passou a integrar a equipe, não recebeu
treinamento para lidar com as situações de abortamento, quer provocado, quer espontâneo,
quer previsto em lei. Para essa profissional, a capacitação permanente era certamente um fator
importante para houvesse melhora na assistência prestada às mulheres.
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Ruth

Ruth 27 anos, solteira, católica. Estava sempre sorridente e bem-humorada. Foi uma
das primeiras profissionais da equipe de saúde com quem estabeleci um bom relacionamento.
Desde minha entrada no serviço, ela mostrou-se interessada na pesquisa que desenvolvíamos
e me indicava quando havia alguma mulher que poderia contribuir com meu trabalho.
Quando perguntei se ela participaria da pesquisa, logo se prontificou. A entrevista
realizou-se na sala da enfermagem, que se localizava no corredor próximo ao Centro
Obstétrico, durante um intervalo no período de trabalho, segundo sua escolha e
disponibilidade.
Sua posição pessoal era contrária ao abortamento por questões familiares: “[...] acho
que em qualquer circunstância, se aconteceu a gravidez, tem que levar adiante”. Graduou-se
em enfermagem em 2005 por uma faculdade particular de Vitória. Atualmente, freqüentava
um curso de pós-graduação numa faculdade particular e afirmava que o curso se distinguia de
sua prática profissional na enfermaria de GO no HUCAM, onde havia um ano e meio que
trabalhava.
Durante a sua graduação Ruth, afirmou que somente na disciplina de “Saúde da
Mulher” teve contato com o tema do abortamento, porém, era abordado de forma superficial,
cujo enfoque se dava nas técnicas do cuidado, na patologia e na administração de
medicamentos. As aulas abordavam apenas o tratamento e não houve aprofundamento das
questões morais, sociais, jurídicas e psíquicas pertinentes ao assunto.
A ausência de conhecimento acadêmico somada à falta de treinamento e capacitação
profissional ficou clara no momento em que Ruth descreveu as formas legais de abortamento:
“No caso de estupro e tem também quando a criança é constatada que vai ter algum problema
sério depois que nascer não vai ter possibilidade de vida, mais eu não sei ao certo como é”.
Diante de um abortamento provocado, afirmou que se sentia revoltada: “[...] quando
você vê que o feto é maior, aí você vê aquela cena ali, às vezes dá um pouco de revolta [...]”.
Diante de uma mulher que provocou um abortamento, Ruth perguntava o que levava a mulher
a realizá-lo e costumava aconselhá-la: “[...] que mesmo que seja em uma situação difícil hoje,
talvez amanhã tenha uma saída mais fácil que não seria o aborto”. Já diante das mulheres com
abortamentos espontâneos, acreditava que “[...] toca mais [...], pois geralmente elas queriam
muito”.
A respeito da assistência que, enquanto enfermeira, prestava às mulheres em situação
de abortamento, Ruth dizia isto: “[...] me sinto assim, um pouco útil, porque você está diante
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de pessoas que você pode ajudar [...] que são diferentes de você, uma coisa que você não faria
[aborto], mais que de certa forma você pode ajudar”.
Ruth não tinha conhecimento da Norma Técnica de Atenção Humanizada ao
Abortamento e pessoalmente acreditava que a assistência que prestava enquanto enfermeira
não era diferenciada para mulheres em situação de abortamento provocado e espontâneo: “Eu
trato como qualquer outra cliente n’é? Mesmo sendo provocado ou não [...]”. Ela acreditava
que o SUS deveria acolher e atender as mulheres em casos de abortamento.
Segundo Ruth, o contato que ela tinha com o tema era “[...] pela mídia [...] que a gente
ouve falar”. Ao mesmo tempo, trabalhando na enfermaria fazia um ano e meio, não teve
nenhuma capacitação e não participou de nenhum curso que a instrumentalizasse
tecnicamente para atender a clientela de mulheres que buscam o hospital, a fim de tratar-se de
um abortamento. Garantia que sentia falta de treinamentos, pois “[...] a maioria [dos
profissionais] não sabe direito sobre o tema, o que é legal, o que não é. Como lidar com essa
pessoa [...] que às vezes você fica meio sem saber o que fazer no momento”.

4.1.2 Narrativas Profissionais: Registros em Diário de Campo

Fátima

Graduada na UFES, Fátima estava na enfermaria há mais de um ano. Durante esse
tempo, teve a oportunidade de prestar assistência a várias mulheres em situação de
abortamento provocado e espontâneo.
Travou contato com o tema durante a graduação, porém somente sob os aspectos
clínicos do abortamento. Depois da graduação, não participou de nenhum treinamento que
abordasse o tema e não conhece a Norma Técnica do MS.
Pessoalmente, era contra o abortamento, salvo nos casos previstos na lei, bem como
nos casos de má-formação fetal incompatível com a vida extra-uterina. Era uma profissional
muito carinhosa e atenta com as pacientes.
Afirmou que fez um grande esforço para não deixar que sua opinião interferisse na
assistência que prestava às mulheres com quadro de abortamento provocado. Porém, muitas
vezes conseguiu perceber que tomava atitudes que eram levadas pela emoção e não pela
razão. Sentia-se mal ao atender um abortamento provocado, um misto de revolta e
questionamentos e, sempre que podia, tentava conversar com a mulher, para saber o que a
levara a cometer tal ato.
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No seu trabalho, já ouviu das mulheres que assistia todo tipo de justificativa que as
levaram a não manter a gestação. Embora algumas histórias a comovessem, acreditava que
provocar um abortamento era algo que “[...] não se justifica”.
A seu ver, o hospital necessitava de melhorias em sua estrutura física, pois muitas
instalações eram inadequadas tanto para as mulheres quanto para os profissionais.
Afirmou que um profissional de psicologia que integrasse a equipe certamente faria
com que a assistência fosse melhor, pois, além de atender as pacientes, seria alguém com
quem os profissionais poderiam também dividir as angústias que algumas situações do
cotidiano do trabalho na enfermaria poderiam provocar nos profissionais.

Júlio

Júlio era um dos profissionais que compunha a equipe de saúde que prestava
assistência às mulheres da enfermaria de obstetrícia, ginecologia e mastologia do HUCAM.
Fez seu curso de graduação em Medicina na UFES, e desde o terceiro ano da graduação
circulava pelos corredores da maternidade.
Ele era muito querido pelas pacientes. Esse fato pôde ser constatado durante o período
em que o trabalho de campo foi realizado, e confirmado ao entrevistarmos algumas pacientes
que foram atendidas por ele, no HUCAM, no início do ano. Ao falarem da assistência e dos
profissionais, muitas se lembravam dele como um médico comprometido, atencioso e
disponível e que foram muito bem atendidas por ele.
Durante a graduação, Júlio afirmou que tivera contato com o tema do abortamento em
seus aspectos clínicos. Segundo seu relato, não houve discussões sobre os aspectos jurídicos,
emocionais e sociais. Desde que iniciou suas atividades no HUCAM, também não participou
de nenhuma palestra, conferência, curso ou aula que abordasse o tema de uma forma mais
abrangente, considerando aspectos – além de clínicos – jurídicos, sociais e emocionais,
embora lidasse com essa situação no cotidiano da assistência na enfermaria. Ele acreditava
que se houvessem treinamentos freqüentes, o atendimento às mulheres nessa situação
certamente seria muito melhor do que já era. Afirmou que percebeu que muitos profissionais
lidavam de forma preconceituosa durante o atendimento às mulheres em situação de
abortamento provocado, devido à total ausência de debates ou capacitações para lidarem com
o tema.
Para ele, enquanto profissional da saúde, era obrigação do SUS prestar assistência às
mulheres em situação de abortamento. Mesmo assim, afirmou nunca ter tido contato ou
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conhecimento sobre a Norma Técnica do MS. Pessoalmente, acreditava não distinguir o
atendimento que prestava entre mulheres em situação de abortamento espontâneo e
provocado.
Desde o começo da pesquisa, ele se mostrou interessado e foi um informante fiel,
indicando as mulheres que, no seu entender, poderiam tomar parte nela.
Porém, durante sua entrevista, bem como na observação da assistência que prestava às
mulheres, ficou evidente que sua dedicação e seu comprometimento eram motivados por
questões pessoais, que tornavam sua assistência adequada.
Pessoalmente, Júlio era contrário ao abortamento sobre todas as hipóteses, e sentia-se
mal atendendo as mulheres nessa situação. Para ele, provocar um abortamento era um erro.
Quando atendia uma mulher que provocou um abortamento, ele afirmava não deixar que sua
prática profissional fosse influenciada por sua opinião ou por suas crenças e valores. Ele, bem
como a maioria dos profissionais disse adotar uma postura “[...] fria, pois se trata de um
procedimento que tem que ser realizado [...]”, porém diante de uma perda espontânea, o
sentimento era de compaixão, “[...] afinal ela queira tanto aquele filho”.

Joana

Joana aparentava aproximadamente 40 anos, era casada e tinha um filho. Técnica em
enfermagem trabalhava havia pelo menos uma década no HUCAM e num hospital particular,
porém na UTI.
No começo de sua carreira, era completamente contra o abortamento por questões
familiares e religiosas. Relatou-me especialmente um caso de abortamento que a marcou. Era
uma jovem que havia provocado um abortamento e ficara internada devido ao risco de perda
do concepto. Sua tentativa de eliminar aquela gestação não havia se concretizado e ela estava
com um grave quadro hemorrágico. Após alguns dias, houve o abortamento de fato. Num
momento de muita raiva e indignação, Joana, que cuidara daquela mulher, pegara o vidro em
que estava o abortamento, que seria encaminhado para exame anatomo-patológico e levara ao
leito da mulher. Diante dela, mostrou o vidro com o feto e, enfurecida, disse: “Olha o que
você fez”.
Era impressionante a consternação demonstrada por Joana ao me relatar esse fato. Sua
face ficara tensa e, atrás de sua voz, eu conseguia perceber um tom de muito arrependimento.
Imediatamente, após relatar-me esse evento, ela afirmou que nos dias de hoje jamais faria isso
novamente e que se arrependia amargamente do que fez. Ela acreditava que fora o fato de
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trabalhar havia muitos anos no hospital e por ter ouvido as mais diversas histórias que as
mulheres contavam sobre suas vidas que a fez repensar as suas práticas assistenciais, bem
como suas convicções pessoais.
Contrária ao abortamento no passado, hoje afirmava que se ficasse grávida, não
pensaria duas vezes e interromperia a gestação. Havia alguns meses, tivera um atraso
menstrual importante. Naquele momento, ela teve a certeza de que não levaria a gestação
adiante, caso fosse confirmada. Esse fato a fez pensar o quanto não se deveria julgar as
pessoas pelos seus atos, pois cada uma saberia o que motivava cada atitude. Felizmente fora
alarme falso, e Joana teve seu sangramento mensal regularizado. Acreditava ter sido o estresse
do trabalho que motivara o atraso.
Joana trouxe um fato importante na sua entrevista. Segundo ela, a maior parte da
clientela atendida na enfermaria do HUCAM era de mulheres de baixa renda, porém
testemunhou o atendimento de algumas mulheres de maior poder aquisitivo, que utilizavam o
hospital público, para tratarem de seus abortamentos no anonimato.
Joana não conhecia a Norma Técnica do MS. Disse não ter tido treinamentos ou
capacitações sobre o tema e não ter participado de reuniões de equipe. Para ela, as mulheres
tinham de ser atendidas pelo SUS, para tratarem das situações de abortamento.
Durante a entrevista, relatou que facilitou e auxiliou no atendimento no hospital de
uma mulher que fora entrevistada para a pesquisa: Carla. Segundo ela, Carla era irmã de uma
grande amiga sua que também era enfermeira. Ambas trabalharam juntas por algum tempo. A
amiga ligou, a fim de pedir auxílio para a irmã, que estava com um importante sangramento e
que necessitava de uma curetagem. Segundo a própria Joana, sua amiga não tinha
conhecimento de que o abortamento da irmã fora provocado. Durante a assistência que
prestou à Carla, esta lhe pediu que nada contasse à irmã, fato esse que, de acordo com Joana,
seria respeitado, pois teria de manter a ética e respeitar a solicitação da paciente.

Renata

A jovem Renata era estudante do último ano do curso de medicina da UFES. Bonita,
simpática, inteligente, sempre quis ser médica, pois acreditava que poderia ajudar as pessoas.
Durante o tempo em que cumpriu o internato no HUCAM, atendeu mulheres em situação de
abortamento.
Teve uma formação familiar católica, que era contrária ao abortamento. No início do
curso, mostrava-se totalmente contra a prática, porém, quando começou a prestar assistência
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às mulheres em situação de abortamento, suas percepções, suas vivências enquanto
profissional, sua curiosidade ao ouvir os motivos que levavam as mulheres a recorrerem a um
abortamento fizeram com que ela mudasse sua concepção sobre o tema. Ela passou a acreditar
que era a mulher quem teria de decidir sobre suas funções reprodutivas.
Particularmente, relatava um atendimento que fora significativo. Certa vez, atendeu
uma mulher que chegou ao hospital com uma hemorragia importante, e laceração da mucosa
vaginal. Havia usado permanganato de potássio, para provocar um abortamento. Após o
exame clínico Renata, ficou impressionada com o que havia visto. Durante a anamnese,
perguntou à mulher por que ela havia feito aquilo. A mulher dissera que a gravidez havia sido
ocasionada por falha no método contraceptivo, que usava de forma correta e que não
entendera porque tinha falhado; desempregada, não tinha como sustentar-se, muito menos
manter o filho que trazia em seu ventre: “Não posso deixar que passe fome”. Renata afirmou
que naquele momento algo dentro de si modificou-se.
Mesmo diante do quadro hemorrágico, o USG confirmou que o feto não havia sido
expulso. A mulher então foi tratada, e no momento da alta, voltou a afirmar a Renata que não
poderia ter aquele filho e que faria qualquer coisa para interromper aquela gestação. Mais uma
vez, Renata pôs-se a pensar: “Deve realmente ser algo muito importante o que motiva uma
mulher a dispor de sua própria vida, para impedir que outra nasça”.
Diante disso, Renata orientou a mulher, para que ela voltasse ao hospital em caso de
ela tentar abortar novamente e ter um sangramento, pois estaria correndo risco de infecção e
de morte. Renata estivera um mês à espera do retorno daquela mulher e que, por diversas
vezes, conferia os registros hospitalares, para ver se ela retornara num momento em que ela
não estava no hospital. Mesmo hoje ainda se pergunta: “Teria ela morrido?”

Sílvia

Graduanda em Medicina, essa jovem de 23 anos, católica, filha de uma família do
interior do Estado, estava no último ano da faculdade. No momento da entrevista, terminava o
internato obrigatório na enfermaria de GO. Durante os meses que esteve na enfermaria, teve a
oportunidade de acompanhar mulheres em situação de abortamento.
Católica, era contra o abortamento em todas as hipóteses. Durante a graduação, teve
contato com o tema no decorrer das aulas da disciplina de GO. Nessas aulas, aprendeu como
tratar de um abortamento somente em seus aspectos clínicos, bem como algumas questões
jurídicas relacionadas ao tema “[...] que possam nos proteger”.
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Durante a entrevista, perguntei se ela namorava e a resposta foi afirmativa. Perguntei
hipoteticamente se ela engravidasse agora, naquele momento, o que ela faria. Durante uns
segundos, ela ficara parada e olhava-me. Em seguida, respirou profundamente e contou-me
que havia um mês tivera um atraso menstrual importante e que, no desespero, conversou com
o namorado. Ambos, durante uma semana, ficaram em choque. Naquele período, ela não
conseguia comer, dormir e só chorava. A possibilidade de uma gravidez era algo
aterrorizante.
Enquanto não fizeram o teste de gravidez, pensaram em não ter àquele filho. Como
seria contar para os pais? Como seria parar a faculdade, agora que faltava tão pouco tempo
para terminá-la? Como se sustentariam? Não era o momento de ter aquele filho!
Enfim, o exame deu negativo e poucos dias depois teve seu sangramento. Acredita que
o estresse do final do período poderia ter provocado o atraso. Porém, mesmo diante dessa
vivência, permaneceu com sua convicção contrária ao abortamento.
Ao questioná-la sobre este fato, por que, para ela, um abortamento seria algo acertado
e, para quaisquer outras mulheres – por exemplo, para aquelas às quais ela prestava
assistência –, não o seria, ela não teve uma resposta.
Diante de uma mulher que provocou o abortamento ela sentia-se revoltada: “[...] há
métodos para evitar”. O interessante era notar que melhor do que qualquer outra pessoa, uma
estudante de Medicina deveria ter total conhecimento sobre os métodos contraceptivos e
controle de suas funções reprodutivas. Será que em algum momento ela pensou nisso, ou
sentiu revolta de si mesma?

Vanda

Graduada em enfermagem pela UFES, na época em que realizamos a entrevista Vanda
estava à espera do seu primeiro filho. Casada, católica, era contra o abortamento em qualquer
circunstância e acreditava que os fatores familiares e religiosos influíam diretamente sobre
sua opinião sobre o tema.
Como as demais profissionais de enfermagem, ela teve durante a graduação, na
disciplina de “Saúde da Mulher”, contato com o tema do abortamento. Nessa disciplina,
lembrava-se de que fora dado maior enfoque às questões clínicas. Não se lembrava de ter
abortado os aspectos sociais e psicológicos das mulheres que se encontravam nessa situação.
Toda sua formação fora canalizada para o tratamento clínico.
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De acordo com Vanda, as mulheres que procuravam a assistência na enfermaria eram
em geral pobres, negras e sem estrutura familiar que lhes dessem suporte tanto financeiro
quanto emocional.
Diante de um abortamento provocado, sentia-se revoltada. Porém, afirmava que sua
assistência não era comprometida por suas opiniões pessoais e que “[...] tem que prestar
assistência”. Já diante de uma mulher com quadro de abortamento espontâneo, o sentimento
que emergia era a compaixão.
Desde que concluiu sua graduação, Vanda nunca mais recebeu treinamentos ou fez
cursos que abordassem questões relativas ao abortamento. Ela desconhecia a Norma Técnica
do MS e acreditava que os profissionais de saúde deveriam ter treinamentos e capacitações, a
fim de que pudessem lidar com as mulheres que recorrem ao serviço, para tratarem de um
abortamento.
Perguntei se ela se internaria no hospital, para ter seu bebê. Ela respondeu que
certamente confiaria nos profissionais que ali, junto com ela, trabalhavam, porém criticava a
estrutura física, que julgava ser inadequada e deficitária. De acordo com ela, os materiais e
instrumentos poderiam ser melhor, pois “[...] até o eco está quebrado, tá vendo [apontava para
o aparelho que encontra-se no canto da sala]?”.

4.1.3 – Narrativas das Mulheres: Entrevistas

Alice

Alice tinha 35 anos, morava num bairro carente da cidade. Fora casada durante 15
anos e dessa relação tinha três filhos (com idades respectivas de 3 anos, 10 anos e 15 anos).
Estudou até o Primeiro ano do segundo grau; atualmente, trabalhava como auxiliar de
confeitaria numa padaria de um bairro nobre da cidade. Sua renda era de R$ 390,00 e não
contava com a ajuda do ex-marido, para criar os filhos.
Naquele momento, namorava uma pessoa. Relacionavam-se há 5 meses. No início,
usavam preservativos; depois, pararam. Como não mantinha relações com freqüência, Alice
utilizava a tabelinha de maneira errada; mesmo assim, achou que não engravidaria. Não
planejou a gestação nem conversava com o parceiro sobre essa possibilidade. Alice
reconhecia a existência de técnicas contraceptivas e enumerava os métodos para evitar uma
gestação (pílula, camisinha, DIU, tabelinha, camisinha de mulher), porém ela não conhecia
alguns e tinha acesso a outros somente quando se consultava na UBS do bairro onde morava.

98

Alice afirmou que sua menstruação era regulada e foi um atraso no seu ciclo menstrual
que sinalizou a possibilidade da gravidez. Embora sem muita certeza, não se preocupou em
fazer um exame, para constatar ou não a gestação. Como não tinha certeza, não comunicou ao
namorado. Foi um sangramento que a fez buscar ajuda no hospital. Sentiu muitas cólicas
durante o dia. Achando que era a menstruação, não deu importância. Porém, a dor e o
sangramento não cessavam. Durante a madrugada, a dor aumentou e a hemorragia também.
Mesmo assim, foi trabalhar, passou o final de semana com sangramento intenso. Foi seu
irmão que a orientou procurar um médico. Acompanhada por ele, procurou atendimento no
HUCAM por ser mais perto de sua casa e pelo fato dos seus três filhos terem nascido na
instituição. Alice relatou que um de seus filhos nasceu na sala de admissão, durante a consulta
para a internação. Como Alice não sentia as contrações iniciais do processo de parto, quando
chegava ao hospital, os bebês já estavam praticamente nascendo. Alice afirmou que seus
trabalhos de parto foram muito rápidos.
Ao chegarem ao HUCAM, teve fácil acesso à enfermaria, embora tivesse ficado
preocupada em não ter atendimento devido à greve dos funcionários do hospital. Após meia
hora de espera, foi atendida pela equipe da enfermaria. Imediatamente após a consulta, foi
encaminhada para a internação e curetagem, devido ao abortamento. Ao saber do abortamento
Alice, não sentiu nada, pois, como não havia conversado com o pai da criança, não tinha
expectativas em relação àquela gestação.
Alice disse ter sido bem atendida no hospital e que gostou muito do tratamento que
recebeu de um médico em especial, o Dr. Júlio, mesmo afirmando ter recebido bom
tratamento, Alice não teve explicações sobre o procedimento de curetagem ao qual se
submeteria. E, até o momento da entrevista, nenhum profissional da equipe de saúde havia
conversado com ela sobre planejamento familiar, e sobre como estava vivenciando a situação
do abortamento.
Alice não fizera exames de rotina desde o nascimento da última filha, havia 3 anos.
Normalmente, não ia à UBS perto de sua casa; preferia marcar consulta no ambulatório de
GO do HUCAM. Estava esperando entrar em férias, para procurar atendimento. Afirmou que
a perda dessa gestação mudaria sua forma de lidar com sua sexualidade. Ela iria se prevenir
mais, pois não tinha um marido para ajudá-la na criação dos filhos.
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Elen

Aquela seria a quarta gestação de Elen. Desquitada, atualmente morava junto com um
companheiro num bairro nobre da cidade de Vitória. Tinha 3 filhos do primeiro casamento:
uma filha mais velha, de 8 anos; um bebê que, com 6 meses de vida falecera devido a um
câncer de pulmão, e as gêmeas de 3 anos. Não planejou a gravidez atual; estava fazendo
tratamento para ovários polissísticos, porém os efeitos colaterais do medicamento fizeram
com que ela parasse de tomá-los. Ficou sem usar nenhum contraceptivo durante 3 meses;
ficava com medo de engravidar e, nesse meio tempo, marcara uma consulta no posto de saúde
do bairro onde morava. Não deu tempo: após atrasarem-lhe as regras e notar mudanças no
corpo, percebeu que poderia estar grávida.
Diante da suspeita, comprou um teste de farmácia, cujo resultado foi positivo.
Imediatamente fez um teste num laboratório que, por fim, confirmou a gravidez. Num
primeiro momento, sentiu-se mal, afinal, ela e o marido não estavam com a vida estabilizada e
como ele trabalha como chef de cozinha industrial, a qualquer momento eles teriam que partir
para outra cidade, acompanhando os inícios e términos dos contratos da empresa na qual ele
trabalhava. Porém, o companheiro ficou muito contente com a notícia da gravidez.
Iniciou o pré-natal imediatamente. Como havia algumas semanas que estava se
sentindo mal, com tonturas, marcara uma consulta no posto de saúde. Essa aconteceu no dia
seguinte ao que fez o teste de farmácia. A médica que a atendeu no posto achou que ela já
estivesse com 2 meses de gravidez, pois as tonturas, os enjôos, já acompanhavam Elen há
pelo menos esse tempo. Imediatamente pediu mais exames, dentre eles uma USG, que Elen
fez numa clínica particular. Durante o exame, descobriu que estava com apenas 2 semanas de
gestação e com redução de líquido amniótico. A médica que fez a USG pediu que ela
retornasse na semana seguinte e que imediatamente procurasse a médica que a acompanhava
no posto. Retornou então com o diagnóstico da USG à UBS e a médica pediu-lhe que
aguardasse.
Na semana seguinte, refez a USG, que indicou que a quantidade de liquido amniótico
estava ainda mais reduzida. Sem conseguir marcar uma consulta com a médica, no convênio
que possuía, resolveu procurar um hospital filantrópico da capital, com o intuito de obter
orientações. A médica que a atendeu pediu que se afastasse do trabalho por quinze dias e que
tornasse a procurá-la, caso sentisse dor, prescreveu medicamento e pediu que repetisse a
USG.
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Passados 15 dias, então com 8 semanas de gravidez, foi refazer a USG. Comprou um
DVD, a fim de gravar o exame. Nesse dia, ao fazer o exame descobriu que o feto estava sem
vitalidade. Foi um momento muito difícil: “[...] lembrou o meu filho, então tudo o que
aconteceu com o meu outro filho veio à tona”. Imediatamente, a médica indicou uma
curetagem. Porém, ela já faria 3 naquele dia, então orientou que Elen voltasse para casa, e
esperasse o abortamento acontecer naturalmente.
Depois de uma longa espera, Elen resolveu acionar seu convênio de saúde, para ver se
o procedimento de curetagem poderia ser realizado. Foi encaminhada para um hospital
particular e lá a médica que a atendeu sugeriu que esperasse mais dois dias, para verem se a
natureza seguira seu curso e o abortamento ocorresse. Porém, Elen contestava: “[...] eu sabia
que meu corpo não ia reagir, eu sabia que o meu corpo não ia expelir assim [...] eu falava
muito para a Dra. Kiara que eu não queria que o bebê ficasse dentro de mim [...] porque era
um sofrimento maior”. Mesmo assim, ela retornou para casa.
Chegando a casa, ligou para outra médica e essa a orientou, dizendo que um
abortamento espontâneo poderia demorar entre 30 ou 40 dias para acontecer. Muito assustada,
ligou novamente para o convênio, a fim de ver se o procedimento poderia ser realizado. Não
teve autorização e então ligou para a Dra. Kiara, querendo saber quanto ela cobraria para fazer
o procedimento. A médica cobrava R$700,00 mais R$1.000,00, como valor cobrado para a
diária de internação no hospital. Em outro hospital particular, o valor foi um pouco menor;
mesmo assim, ainda muito alto.
Desesperada, voltou ao hospital filantrópico, dessa vez quem a atendeu foi um médico
que, de acordo com seu relato, a atendeu muito mal, dizendo: “Teu colo ta fechado, isso é
assim mesmo, você pode ir para casa e vida normal. Você não vai ficar ai deitada na cama,
fingir que ta passando mal, não sei o que, é vida normal, ninguém morre por causa disso”.
Se sentindo muito mal e sendo orientada a só retornar quando o sangramento fosse
iniciado, voltou para casa. Passados 3 dias ainda não havia conseguido realizar o
procedimento. Ligou para uma amiga da Igreja a quem contou o que estava acontecendo. Elen
era católica praticante e atuava catequista na comunidade onde morava. Essa amiga conhecia
alguém que também freqüentava a igreja, cujo filho era um dos médicos do HUCAM.
Imediatamente, essa amiga intermediou o contato e já no dia seguinte Elen foi encaminhada
para o hospital, a fim de realizar a curetagem. Chegara bem cedo, com o marido, ao hospital
e, pouco tempo depois, o médico que lhe fora indicado também chegava. Foi encaminhada
para a sala de exames onde os médicos residentes a examinaram. Lá, ouviu comentários de
que o Dr. Fúlvio havia solicitado tratamento especial para ela. Após essa primeira consulta,
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aguardou um pouco, pois necessitava do resultado de alguns exames, a fim de ser
encaminhada para a curetagem. Com a chegada do resultado dos exames, foi ao CO, para
realizar o procedimento.
O procedimento foi realizado muito rapidamente e Elen afirmou que só teve esse
tratamento porque havia sido recomendada por um dos médicos da equipe e acreditava que se
não tivesse sido assim, ela não teria sido tão bem tratada.
Elen era uma das mulheres com quem refiz a entrevista. Já haviam se passado 2
meses. Por escolha dela, fui até a sua casa. Ela fisicamente estava bem, e era muito diferente
daquela mulher que entrevistei a beira do leito logo após o procedimento de curetagem.
Contou-me que pagou para colocar Diu. Confessava-se ainda muito abalada com a perda
dessa gestação e pensava estar um pouco deprimida. Surpreendentemente, a entrevista
transcorreu da mesma forma como a primeira. E ela afirmou que a conversa que tivemos na
beira do leito foi-lhe muito importante e fez diferença, pois:

Passar por tudo isso e ter com quem conversar com quem se abrir com quem falar o
que aconteceu; eu acho que melhora um pouco. Melhora porque seu sofrimento
ameniza um pouquinho em você partilhar isso com alguém, e melhorou para mim,
porque eu saí dali me sentindo melhor e o apoio que eu tive n’é de ouvir uma
pessoa dizendo que eu posso ter outro filho, que eu posso saber o que aconteceu
com ele, e que é só eu me cuidar.[....] Que eu poderia ter outro filho [...] Naquele
momento, me ajudou bastante.

Elen não pensa em ter outro filho agora, e evitou conversar sobre a perda com outras
pessoas: “Eles olham muito com pena para você [...] até porque não perguntavam como eu me
senti e sim o que aconteceu”.
No final da entrevista, despedi-me de Elen e lhe disse que se precisasse poderia me
procurar. Três meses depois, ela me ligou, pedindo-me orientação em relação ao DIU, pois
estava tendo sangramentos, precisaria retirá-lo e não sabia que outra forma contraceptiva iria
usar até conseguir marcar um horário com um médico.
Perguntei-lhe se o marido achava ruim usar camisinha; ela disse-me que não. Falei-lhe
que se ela não estivesse pensando em ter um filho agora, então que caprichasse no estoque de
camisinhas e que usasse até conversar com um médico, para escolher um contraceptivo que
mais bem se adequasse a ela. Ela me agradeceu e perguntou se acaso ela precisasse pudesse
ligar novamente. Disse-lhe que sim, que sempre que precisasse poderia ligar.
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Flávia

Aos 21 anos, estudante do terceiro ano do Segundo grau Flávia, morava com os pais.
Era estagiária num horti-fruti e recebe R$ 150,00. Seu namorado era artesão; atualmente,
estava desempregado. Ano passado, ela e o namorado decidiram ter um filho e pararam de
usar preservativo. Um atraso menstrual indicou a possível gravidez. Ela e o namorado ficaram
felizes. Porém, um abortamento espontâneo interrompeu seus planos. Não se importou muito,
pois achou que era natural perder a primeira gestação, consultou um profissional, que sugeriu
que ela não se preocupasse com o fato.
O sonho de Flávia era ter um filho. Embora ainda morasse na casa dos pais, estudasse
e tivessse uma renda muito pequena, ela acreditava que não passariam por nenhuma
necessidade, uma vez que seus pais ajudariam na criação a criança, já que sua irmã era mãe
solteira e morava com eles. Ainda assim, Flávia acreditava que com um tempo, iria se casar
com o namorado e constituir sua própria família.
Foi novamente um atraso menstrual que indicou à Flávia a possibilidade de estar
grávida, após dois meses sem menstruação. Pensou em esperar mais dois meses, para fazer o
exame que constatasse a gestação, pois, mesmo passados dois meses com ausência da
menstruação, acreditava ser muito cedo para fazer um exame. Porém, com dores, procurou o
hospital, orientada pela mãe e acompanhada pela irmã. Escolheram vir direto ao HUCAM,
pois a UBS perto de sua casa “[...] não vale nada”.
Era um dia de terça-feira. Ao chegar à portaria do hospital, foi rapidamente
encaminhada ao primeiro andar, onde se localiza a maternidade. Durante a espera por
atendimento, que demorou aproximadamente duas horas, as dores aumentaram e começou o
sangramento. Ela foi alertada pelas demais mulheres, que também aguardavam atendimento,
que sem os exames dificilmente seria atendida: “[...] seria enrolada”.
Foi atendida orientada pelo profissional da equipe de saúde que a atendeu a fazer um
exame de sangue no posto de saúde perto de sua casa e uma USG numa clínica particular,
ambos para confirmar a gestação. Informaram-lhe inclusive do valor do exame: R$ 40,00.
Sem nenhuma prescrição que amenizasse a dor que sentia, dirigiu-se imediatamente à UBS.
Ao chegar lá, foi orientada pela atendente da UBS que retornasse ao HUCAM, para fazer o
exame de sangue, pois ali na UBS, não poderia ser feito.
Com dores, retornou ao HUCAM, onde teve o sangue colhido para o exame. O
resultado, porém, só ficaria pronto na sexta-feira. Sem dinheiro, só conseguiu fazer a USG
solicitada na sexta-feira. De posse do exame, regressou ao hospital. Flávia acreditava que não
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fora bem atendida. O profissional não a examinara corretamente; não dera orientações que
facilitassem sua vida; fizera que ela, com dores e sangramento, peregrinasse em busca de
realizar os exames que lhe solicitaram.
Flávia nunca fizera exames preventivos, e quando finalmente agendou uma consulta
com o ginecologista na UBS próxima à sua casa, após a perda do primeiro filho, começou a
trabalhar e, com a desculpa de não faltar ao serviço, não compareceu à consulta. Após o
momento da internação no HUCAM, acreditava ter sido mais bem tratada. Meu encontro
inicial com Flávia deu-se enquanto ela aguardava na sala do pré-parto, encaminhamento para
o Centro Obstétrico, para a realização da curetagem.
Foi o Dr. Igor quem me falou da presença de Flávia. Dirigi-me ao leito que ela
ocupava, para vê-la. A cena era triste. Flávia estava deitada na maca. Trêmula e branca, com
os lábios cianóticos, ela ainda estava perdendo muito sangue. Sua mãe encontrava-se ao seu
lado; conversei um pouco com ela.
Flávia estava sendo medicada, havia soro intravenoso correndo. Porém, ela gemia
muito e, batendo com os dentes, balbuciava, reclamando de dor. Instintivamente, toquei as
mãos de Flávia, talvez numa tentativa de confortá-la. Suas mãos estavam gélidas como as de
um cadáver.
Isso me comoveu muito. Pensei em ir buscar ajuda com alguma profissional de
enfermagem. Imediatamente após meu pensamento, uma técnica em enfermagem entrou no
quarto onde estamos e perguntei-lhe se Flávia estava sendo medicada. Ela me respondeu
afirmativamente e colocou mais medicamento no soro da paciente.
Fiquei mais um tempo no quarto com Flávia e sua mãe. Dissera-lhe que depois que
realizassem o procedimento, eu gostaria muito de conversar com ela. Flávia, ainda assim, teve
forças para olhar-me e responder-me, balançando a cabeça em sinal de sim.
Depois da curetagem – enquanto conversávamos –, Flávia me relatou que não fora
orientada sobre o procedimento a que seria submetida. Enquanto se lhe realizavam a
curetagem no Centro Obstétrico, os profissionais de saúde que a atendiam brincavam muito,
riam entre si e comentavam que estavam fazendo coisas erradas, o que a deixou extremamente
irritada.
Flávia disse que agora iria procurar um médico, para saber o que estava acontecendo,
por que ela perdera suas gestações? Acreditava que para tentar uma próxima gravidez, talvez
tivesse de passar por algum tratamento. Chegava a pensar que não poderia ter filhos, e isso a
deixava muito angustiada. Até o momento da entrevista, nenhum profissional havia
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conversado com Flávia sobre planejamento familiar, ou sobre seus sentimentos em face da
perda dessa gestação.

Helena

O Dr. Júlio sugeriu que eu entreviste Helena Ele acreditava que ela provocara o
abortamento, embora ela não o tivesse declarado no momento da consulta de admissão.
Seguindo sua orientação, procurei por ela. No momento em que cheguei sua irmã a
acompanhava ao leito. Apresentei-me. Imediatamente um enfermeiro veio para fazer o
medicamento intravenoso prescrito: antibiótico. Era uma tarde. A enfermaria estava
relativamente calma.
A primeira coisa que Helena me falou foi que queria muito ir para casa. Já estava
havia 3 dias no hospital e não agüentava mais. Estava com saudades das filhas. Enquanto
começávamos uma conversa, um técnico em enfermagem se aproximou, a fim de trocar o
equipamento por onde corre o soro com o antibiótico. O procedimento foi feito e, enquanto
procurei um local mais calmo para conversarmos o “equipo” por onde fora administrado o
medicamento se soltou e, no local da inserção da agulha, iniciou-se um sangramento. Quando
cheguei e vi que Helena estava sangrando, imediatamente procurei um profissional da equipe
de enfermagem.
Quem veio foi uma profissional que não é da equipe fixa do hospital e, sim, preceptora
de um curso técnico que utiliza o espaço físico daquela Unidade de Saúde, para realizar sua
parte prática curricular. Muito grosseiramente, ela retirou o equipo e tentou, sem sucesso,
buscar outra veia, furando a mulher inúmeras vezes, a fim de readministrar o medicamento.
Acompanhei isso com certa angústia. Essa profissional e outros 3 tentam furar a
paciente umas 5 vezes. Nesse momento, a paciente começava a chorar e a reclamar. A
enfermeira foi extremamente rude com ela e, sem sucesso, deixou-a chorando. O
procedimento foi interrompido. Nesse momento, procurei outra profissional, agora, alguém da
equipe fixa do hospital, para interceder. Essa convocou uma enfermeira da UTIN, para
realizar o procedimento.
Saí por alguns minutos, tentando entender o que acontecera. Meia hora depois, voltei
ao leito de Helena; ela chorava muito. Sua irmã se despediu e foi embora; saímos do leito,
para conversarmos numa sala reservada. Ela continuava chorando muito e começava a me
falar sobre o quanto estava sendo difícil ficar no hospital. Aos 26 anos, mãe de gêmeas do
primeiro casamento e de uma do segundo, que não mora com ela, tinha dificuldade para criar
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as meninas. O pai das gêmeas morava nos EUA e enviava uma pensão de R$400,00; o
segundo marido concedeu a guarda da filha para a irmã, com isso, afastou H de sua filha, fato
esse que a fez sofrer muito. Sem emprego, morava num apartamento emprestado pela mãe,
que também a ajudava financeiramente.
A gravidez atual não fora planejada, não utilizava nenhum método contraceptivo, pois
o parceiro alegou que havia feito uma vasectomia. Descobriu a gravidez após terminar a
relação. O antigo namorado já estava com outra pessoa quando Helena o procurou, para falar
da gravidez, “[...] ele não acreditou não quis saber [...]”; isso a deixou desesperada, pois já
tinha dificuldades para criar as gêmeas; mais um filho, seria ainda mais complicado. Depois de
muita briga com o antigo namorado, ele comprou 6 comprimidos de citotec e levou para que
Helena os tomasse. “Tomei dois e os outros quatro coloquei. No comecinho, eu sentia umas
cólicas, até achei que fosse resolver, mas não resolveu. Aí, depois, ele comprou mais seis”.
Somente duas semanas depois de utilizar o medicamento pela segunda vez foi que ela
começou a sentir dores.
Procurou um hospital na cidade onde morava, pois estava sentindo dores, porém uma
USG demonstrou que o feto estava ainda com vida. Ouvir os batimentos cardíacos do bebê a
deixou revoltada, porém dissera que “[...] estava conformada, não tinha adiantado”. Uma
semana depois, começou a sentir dores, ainda assim, ficou mais um mês sentido muitas dores,
tendo febre, sangramento, porém, com medo, não procurou atendimento em nenhum hospital:
“[...] fiquei com medo de descobrirem o que eu tinha feito porque tava recente ainda, fiquei
com medo. Eu achei que fosse resolver sem ter que precisar disso tudo, sem ter que tá
passando por isso de quase morrer”. Com o agravamento de seus sintomas, resolveu procurar
atendimento no HUCAM. Era um domingo. Esperou “[...] deitada naquele negócio lá gelado,
ardendo em febre durante 40 minutos”. O primeiro atendimento, ela o classificou como “nem
bom, nem ruim”.
Os médicos que a atenderam perguntaram se ela havia feito algo para provocar o
abortamento e ela disse que não, “[...] por medo, porque eu sei que isso ai é proibido por lei.
Eu sei que se contasse iam brigar comigo, iam achar ruim com certeza”. Passou o resto do
domingo com dores fortes, sangramento e sem nenhum medicamento. Procurou um médico e
disse que estava sangrando. Ele, sem examiná-la, disse que ela não estava. Imediatamente ela
tirou o absorvente e mostrou ao médico. Ele virou-lhe as costas e foi embora. Disse ter se
sentido muito humilhada. Passou a noite toda com dor. No dia seguinte, teve o abortamento
sozinha.
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Chamou um médico que “[...] disse que era frescura” e uma enfermeira que disse não
poder levá-la ao banheiro, pois estava sozinha na enfermaria. Então, Helena foi ao banheiro e
lá ela teve, sozinha, o abortamento. Outras mulheres que estavam no banheiro, ao verem seu
desespero, tentaram ajudar, só aí, então, que apareceu uma enfermeira que puxou o aborto e o
colocou numa sacola. Helena voltou para o leito, com a ajuda de outras colegas de quarto.
Somente no dia seguinte, passou a ter uma assistência digna. O Dr. Júlio passou a atendê-la:
“A tratar, a dar remédio”.
Disse não ter sido apoiada no hospital; não vai se esquecer nunca do que passou no
hospital. Até ao momento da entrevista, não havia sido informada sobre métodos de evitar a
gravidez, e achava que agora iria cuidar melhor de si; procuraria um método contraceptivo
eficaz. Achava que psicologicamente estava abalada: “Não vai ser mais a mesma pessoa que
antes”. Disse que poderia ter tido essa criança, se o pai tivesse ficado com ela e a ajudado,
porém, sozinha, sem trabalho, a única solução que encontrou foi não tê-la, pois, disse ser
difícil criar um filho sem uma presença masculina ao lado.

Janaina

Janaina, Mãe de 5 filhos, teve o primeiro filho aos 14 anos. Casada pela terceira vez,
trabalhava como empregada doméstica, porém estava, recentemente, desempregada. O atual
marido trabalhava como motorista e também estava desempregado; fazia bicos como pintor.
Janaina tivera 3 filhos com o primeiro marido; usava contraceptivo oral de forma
irregular. O casamento não deu certo, pois ele a agredia fisicamente, não a ajudava a cuidar
das crianças e não mantinha financeiramente a casa.
Tempos depois, ela foi morar junto com outra pessoa, com quem teve mais dois filhos.
Separaram-se, pois ele era muito caseiro e ela gostava de passear, ir a festas, porém
mantinham boa relação: ele a ajudava a cuidar dos filhos tanto emocionalmente quanto
financeiramente.
O atual companheiro, com quem Janaina estava havia 4 anos, não tinha filhos e, havia
algum tempo, vinha pedindo que ela engravidasse. Porém, Janaina mostrou-se resistente à
idéia, pois sabia o quanto era difícil criar uma criança e, por isso fazia, uso de contraceptivo
injetável. Um sangramento a fez acreditar que o medicamento não estava fazendo efeito e, por
isso, deixou de fazer uso dele. Não deu outra: engravidou.
A mudança no corpo, os enjôos a fizeram acreditar que estava grávida. O marido ficou
contente; ela, desesperada. Como iria cuidar de mais um? Ambos estavam desempregados!
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Disse ter ficado angustiada; pensava em abortar, porém o marido, encantado com a
possibilidade de ser pai, pediu-lhe que não abortasse. Desde o começo dessa gravidez, sentiu
dores e iniciou o pré-natal em que se solicitaram exames complementares e se prescreveu que
Janaina usasse sulfato ferroso, que ela não tomou.
Sem condições financeira de fazer o ultra-som, deixou de lado a requisição do exame,
porém continuou a sentir dores. Teve o abortamento em casa, após um dia inteiro de cólicas.
Ela mesma cortou o cordão e, em seguida, veio ao hospital. Diante do abortamento, diz ter se
sentido culpada: “Se eu tivesse tentado me cuidar [no período em que estava sentindo dores e
não procurou assistência], de repente não teria acontecido [...]”.
Procurou o HUCAM, pois todos os seus filhos nasceram nesse hospital. Garantiu que
fora bem atendida e que todos os profissionais foram muito atenciosos, porém, como esse foi
o seu primeiro abortamento, e nunca havia ido ao centro cirúrgico, pois tivera todos os seus
filhos por via vaginal, ficou meio sem saber o que era uma curetagem: os profissionais não lhe
explicaram muito bem o que era tal procedimento.
Acreditava que dera bobeira em ter engravidado, pois “[...] tem muitos métodos pra
gente [...] no posto tem injeção, eles dão muita camisinha, é [...] anticoncepcional, entendeu?”
Depois dessa gravidez inesperada, acreditava que terá mais cuidado. Porém, o teste rápido
para HIV feito antes da curetagem dera positivo.
Esse dado a estava deixando muito nervosa. E se estivesse contaminada, como seria
sua vida a partir de então?

Joice

Joice, baiana, de Vitória da Conquista, tem 24 anos, católica praticante, casada na
igreja e no civil fazia 2 anos. Tinha o segundo grau completo. Trabalhava como faxineira e
revendedora de produtos de beleza, o que lhe conferia uma renda de R$ 350,00. Morava num
bairro próximo ao HUCAM havia 8 meses. Seu marido, vendedor de CDs e DVDs genéricos,
veio morar em Vitória, antes dela, para tentar uma vida melhor. Quando se estabilizou, pediu
que Joice viesse.
O casal não estava planejando uma gestação, mas Joice parara de tomar o comprimido
anticoncepcional havia 3 meses: achava que a medicação estava fazendo mal, mesmo assim,
utilizava-a de forma aleatória, quando sentia necessidade.
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Um atraso menstrual foi o que sinalizou para Joice a possibilidade da gravidez. Fez
um teste rápido, comprado numa farmácia, e comprovou sua suspeita. Mesmo sem terem
planejado essa gestação, Joice e o marido ficaram felizes com a gravidez. Ela foi à UBS
próxima a sua casa e agendou o início da consulta de pré-natal.
Dois dias após ter agendado a consulta na UBS, teve início um sangramento, que foi
agravado no dia seguinte, na casa patroa, no horário de trabalho. Joice ligou para o marido e
pediu que a patroa chamasse uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) para levá-la ao HUCAM. Horas passaram-se e a ambulância do SAMU não chegou.
Com a ajuda de um vizinho que tinha um carro, Joice veio com o marido e a patroa ao
HUCAM.
Ao chegarem ao HUCAM, encaminharam-nos, ao primeiro ao andar, onde se
encontrava a maternidade. Joice foi atendida rapidamente e encaminhada à sala de exames.
Ali, o profissional de saúde que a atendeu confirmou o abortamento.
Joice ficou desnorteada; não tinha muita certeza da gravidez, mas um abortamento
para ela era uma situação horrível, ainda mais com o que já ouvira falar sobre o assunto. Foi
encaminhada para a curetagem. Ela afirmou ter sido bem tratada por todos os profissionais da
equipe.
Joice acreditava que com a perda dessa gestação, tornar-se-ia mais responsável. Não
pensava em uma nova gestação, mas procuraria um profissional de saúde, para orientá-la
sobre a utilização adequada de um método contraceptivo.

Lurdes

Lurdes, 22 anos, morava num barraco de aproximadamente 15m², no quintal da casa
da avó materna, localizada num morro, de em bairro muito próximo ao HUCAM. Na casa de
madeira de um cômodo, havia uma cama de casal, um armário, um fogão. Tudo muito
simples, limpo e organizado.
Por desconhecimento de formas contraceptivas, Lurdes engravidou aos 14 anos. Sem a
ajuda do namorado, teve de abandonar a escola, para trabalhar como doméstica e criar o filho.
Dois anos depois, conheceu o atual companheiro. Após dois anos de relacionamento com ele,
e por tomar de forma errada a pílula anticoncepcional, que era esquecida com muita
freqüência, Lurdes engravidou pela segunda vez, e, pelo mesmo motivo, dois anos mais tarde,
pela terceira vez.
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O companheiro de Lurdes trabalhava na construção civil, como pedreiro. Atualmente,
ambos estavam desempregados. Sobreviviam com o seguro desemprego do marido, que é R$
350,00 e que estava prestes a acabar.
A situação da família de Lurdes não era fácil. A possibilidade de uma quarta gravidez
fez com que ela se desesperasse mais uma vez. Pensou em não ter o filho, mas o apoio do
marido, o fato de saber que provocar um abortamento era crime e que, quando feito na
clandestinidade, pode deixar seqüelas e, até mesmo, provocar a morte, enfim, tudo isso a fez
mudar de idéia.
As informações que Lurdes tinha sobre os riscos a que se expunha, se ela recorresse a
um abortamento vinham de matérias freqüentemente noticiadas na televisão e, também, de
histórias que ouvia das amigas, que empregaram essa prática. Foi o medo de morrer que fez
com que Lurdes se conformasse e aceitasse mais uma gestação.
Estando no segundo mês de gestação, Lurdes não começara o pré-natal. Ainda tinha
esperanças de o atraso menstrual ser alarme falso e não estar grávida. Porém numa tarde,
Lurdes estava em casa; seus filhos brincavam na rua e começou um tiroteio no morro. Lurdes
correu à rua, para buscar os filhos. Tropeçou num sobressalto que havia no quintal e caiu.
Após a queda, regressou a casa e deitou-se na cama. Algumas horas mais tarde, ela
começou a sentir dores e a sangrar. As dores e os sangramentos aumentaram à noite, porém,
com medo, não quis ir ao hospital. De madrugada, teve uma hemorragia e, pela manhã,
acompanhada pela mãe, seguiu até ao HUCAM.
Lurdes tivera o primeiro filho nesse hospital e lembrava-se de que todos haviam sido
muito gentis com ela. Ao chegar à portaria, não teve dificuldades para entrar e foi
encaminhada diretamente à maternidade. Foi atendida rapidamente e levada à sala de exames.
Os profissionais que a atenderam, perguntaram o que havia acontecido e se ela havia
feito algo para provocar a perda do bebê. Lurdes relatou que fora bem tratada pelos
profissionais da equipe. Foi conduzida para a curetagem no mesmo dia da internação e ficou
internada mais 4 dias, devido a uma infecção.
No momento da alta hospitalar, Lurdes disse que não recebera orientações sobre
planejamento familiar. Atualmente, estava com os exames preventivos em dia, e tinha
orientação sobre as políticas públicas de saúde, como a distribuição de anticoncepcionais mais
baratos em farmácias e gratuitos nas UBS. Fazia uso de preservativo e estava com consulta
marcada no posto de saúde devido a uma perda urinária, que atualmente a incomodava muito,
que ela creditava ter sido provocada pelos 3 partos vaginais.
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Lurdes afirmou que mais um filho complicaria sua vida e a impossibilitaria de
trabalhar, ajudar o marido no sustento da casa e de continuar os estudos. Regressara à escola
há pouco tempo e pretendia concluir os estudos. Com isso, decidira cuidar melhor da sua vida
reprodutiva.

Marta

Foi o Dr. Henrique quem sugeriu que eu conversasse com Marta, embora não tivesse
imediatamente me falado o porquê disso. Marta tinha 33 anos, mas aparentava mais idade.
Estava na quarta gestação.
Aos 21 anos, engravidara pela primeira vez. Ela e o marido ficaram muito felizes.
Planejaram a gestação, porém, por ter pressão alterada, com dois meses sofreu um
abortamento espontâneo. Aos 25, engravidou novamente e, mais uma vez, então no segundo
mês, sofreu outra perda. Aos trinta anos, tentaram mais uma vez e, no quinto mês, outro
abortamento espontâneo. Marta ficava se perguntando: “Tanta gente tem pressão alta, é
hipertenso, que é obeso e tem filho e porque só eu que não”. Nenhum dos profissionais que a
atendera nesses três momentos anteriores explicou os motivos das perdas.
Afirmou que consultava o ginecologista de 6 em 6 meses na UBS do bairro onde
morava e que o atendimento lá era fácil. Todas as gestações anteriores foram planejadas, e no
intervalo entre elas usava contraceptivo injetável. Porém, passou a sentir-se mal com o uso do
medicamento e começou a usar preservativo. Um descuido ocasionou a gestação atual. Um
atraso de duas semanas sinalizou a possibilidade da nova gestação, e isso a deixou “bem
assustada”. Pensou em “[...] tirar, como estava no começo”, porém o marido a apoiou e, como
seria seu primeiro filho, ficou feliz. Esse era o segundo casamento de M1.
Fez quatro consultas de pré-natal e estava sendo medicada com metildopa, mas,
devido a enxaquecas fortes, ela fora encaminhada ao HUCAM. A primeira vez que estivera
no hospital fora para tratamento, após ter sofrido uma violência sexual. Fora atendida pelo
Programa de Assistência a Vítimas de Violência Sexual (PAVIVIS) e orientada que, se
estivesse grávida, poderia interromper a gestação. Tivera assistência medicamentosa e
psicológica; disse que “não foi fácil”. O agressor fora preso.
Ao retornar ao HUCAM, inevitavelmente essas lembranças vieram a sua mente. Disse
ter tido fácil acesso aos serviços, mas ficou 3 horas aguardando o primeiro atendimento. Fora
bem atendida e encaminhada, para fazer exames. Já havia feito duas USGs num hospital
público, direcionado às mulheres na cidade onde mora. O resultado da USG mostrou que
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mesmo grávida de 6 meses, o bebê não estava se desenvolvendo conforme o esperado; os
médicos a informaram de que quanto mais tempo esperasse, mais risco de vida ela correria.
Isso a deixou muito mal. Contrária ao abortamento, pensou muito, antes de concordar com a
interrupção. O marido demonstrou-se bastante compreensivo e disse que ela deveria pensar na
própria saúde. O médico disse que ela poderia fazer um tratamento e tentar engravidar
novamente. Isso a deixou mais tranqüila. Autorizaram, então, a interrupção. Mesmo assim,
afirmou que: “Se o médico me garantisse que meu bebê ia sobreviver, eu preferia a vida
dele”.
Sobre a assistência que recebeu, disse ter sido bem tratada e que o médico lhe dera
bastante atenção; somente a indução pareceu-lhe ter sido algo que a incomodou: “Eu vi eles
colocando o remédio, eu estou triste porque é uma vida n’é?”
Marta pretendia fazer o tratamento sugerido pelo médico, para conseguir engravidar e
estava muito animada com essa possibilidade. Disse que o médico pediu que ela não
comentasse, para as companheiras de quarto, que estava em processo de indução de
abortamento. Ficou em processo de indução por 8 dias, até ser realizada a curetagem. Após a
entrevista, procurei o médico e perguntei-lhe por que ele me pedira que ela não comentasse o
procedimento. O médico me afirmou que se as demais ficassem sabendo, poderia ser
desagradável, afinal “[...] Tratava-se de um aborto”.

Márcia

A entrevista com Marta foi feita na enfermaria após a curetagem. Também foi perdida
entre o material que estava no computador que foi roubado. Entrei em contato com ela e
prontamente se dispôs em conceder uma nova entrevista, porém pediu que fosse feita na casa
onde trabalha, após seu expediente, pois ir ao hospital seria muito complicado. Perguntei se a
patroa não se importaria; e ela disse que não. No horário e dia marcados, fui ao endereço e lá
encontrei uma Márcia bem diferente daquela que entrevistei. Estava com o aspecto mais
saudável.
Aos 37 anos, essa seria sua terceira gestação. Tivera o primeiro filho aos 25 anos, com
um namorado. Havia sete anos estava morando com um novo companheiro. Planejavam ter
outro filho havia 3 anos. Com três meses de gestação, fez uma ultra-sonografia, que ganhou
de um político em época de eleição. O médico que realizou o exame pediu que ela retornasse
no próximo mês, para fazer um exame mais completo, uma vez que não havia conseguido ver
o bebê direito. Após dois meses, ela retornou, para refazer o exame. Então, com 6 meses de
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gestação, teve a notícia de que o bebê apresentava atrofia nos rins e na bexiga. Desolada,
levou os exames ao ginecologista. Confirmando o diagnóstico, aventou-se a possibilidade de
esses órgãos se desenvolverem. Receitaram-lhe 3 injeções, de que ela não se lembrava os
nomes.
Esse diagnóstico deixou-a incrédula: “Pra mim, aquilo nunca ia acontecer comigo”. O
parto vaginal aconteceu em um hospital filantrópico de Vitória. Poucos minutos depois do
nascimento, o bebê veio a falecer. Márcia deteve esperanças de que seu filho nasceria
saudável até receber a notícia do óbito do bebê. Disse que no momento em que a enfermeira
veio lhe dar a notícia, ficara: “Horrorizada [...], triste, angustiada, chorando porque eu não
queria que tivesse acontecido, eu esperei tanto, queira tanto, 10 anos e aí foi isso”.
Como o médico que fez seu parto disse que ela devia esperar um dois anos para tentar
engravidar novamente, resolveu cumprir a orientação. Passado esse tempo, ela e o marido
resolveram tentar novamente. Parou de usar o contraceptivo injetável. Com 20 dias de
ausência das regras, foi ao posto para fazer o exame, que deu negativo. Inconformada com o
resultado, pois “[...] estava sentindo muito enjôo, muita coisa diferente [...] alguma coisa
estava errada”, pagou por um exame num laboratório e esse deu positivo. Imediatamente
procurou o médico e mostrou o exame a ele.
Pelo que Márcia contou, fazia exames preventivos anualmente. Freqüentava a UBS do
bairro onde trabalhava, demonstrava ser muito cuidadosa com a saúde. A notícia da gravidez
trouxera felicidades para ela e o marido. Iniciou-se, então, o pré-natal e, após 3 consultas,
Márcia começou a sentir cólicas e a ter sangramentos. Com 2 meses, ela marcou uma consulta
com o médico do pré-natal e esse, informando-a de que estava perdendo o bebê, encaminhoua para o HUCAM ou para o hospital filantrópico. Ela resolveu ir ao segundo, porém lá não
encontrou vaga para realizar o procedimento de curetagem. Decidiu vir ao HUCAM.
Disse ter tido acesso fácil à enfermaria. Ao ser examinada, o médico que a atendeu
imediatamente pediu uma USG, pois “[...] a gente não sabe se você perdeu o bebê”. Ele
sugeriu que a Márcia fosse embora e voltasse no dia seguinte: “Sangrando, retornei para
casa”. Nessa noite, ela teve o abortamento em casa. No dia seguinte, fez como havia sugerido
o médico e procurou novamente por atendimento no HUCAM. Aguardou 40 minutos. Quando
foi atendida, a médica novamente pediu uma USG. Como era sábado, ninguém sabia onde
poderia fazer o exame. Mesmo com dor, ela não foi medicada, pois um ou outro profissional
afirmara: “Não posso fazer nada, sem o USG”.
Retornou a casa com dor, e assim passou o resto do sábado e todo o domingo. Na
segunda-feira, por conta própria, procurou uma clínica para fazer o USG. De posse do exame,
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retornou ao Hospital Filantrópico, porém lá não tinha vaga para internação. Voltou para casa.
No dia seguinte, procurou atendimento novamente. A médica que a atendeu sugeriu que
ficasse uns 15 dias em casa e que depois voltasse, para fazer a curetagem. Passados 10 dias,
uma amiga ligou e informou-a de que havia conseguido uma consulta no HUCAM e que
procurasse pela Dra. Marisa.
Chegou ao HUCAM por volta das 10h. Foi atendida somente às 16h. A médica dissera
que precisaria esperar os resultados dos exames, para realizar a curetagem. Esperou até às 20h
e foi informada de que deveria voltar no dia seguinte, pois o plantão havia acabado. Ainda
com muita dor, “[...] porque em cada lugar que você vai eles dão uma cutucada em você”, e
após ter passado o dia todo sentada, esperando atendimento, sem comer, na troca de plantão
foi atendida pela Dra. Jéssica, que sugeriu que ela voltasse para casa e retornasse no dia
seguinte.
No dia seguinte, Márcia retornou às 7h ao HUCAM, mas só foi atendida às 17h. Mais
uma vez, a curetagem não foi feita, embora tenha sido encaminhada, para fazer outro USG,
dessa vez no hospital, e coletar sangue. A justificativa agora fora que não havia material
esterilizado, para realizar o procedimento. Como os funcionários do hospital estavam em
greve, todos os serviços estavam funcionando com apenas 30% de sua capacidade, inclusive o
centro de esterilização de materiais. Nesse momento, Márcia disse ter chorado de raiva: “Estar
ali se humilhando por uma coisa que você tem direito n’é? Eu acredito que tenho direito”.
Tentaram encaminhá-la para outro hospital, porém sem nenhuma garantia de ter atendimento:
“Me senti um pacote de lixo, joga pra um, joga pra outro, parecia uma brincadeira, uma
jogava para a outra [...] ninguém queria fazer nada”. Então, mais uma vez retornou para casa.
À noite, a patroa, dona da casa onde Márcia trabalhava lhe telefonou e disse que ela
deveria ir ao HUCAM no dia seguinte, pois havia conseguido atendimento com um médico
que trabalhava nesse hospital: ele iria realizar o procedimento. Foi então para o HUCAM no
dia seguinte acompanhada pela patroa. Chegaram às 9h; o médico já estava esperando por
elas.
Disse que a partir daí foi bem tratada e tem certeza que se não fosse esse contato, não
teria tido atendimento. Segundo ela, os médicos ficam de “conversa fiada” entre si e não
atendem os pacientes, por isso, o atendimento demora a acontecer.
Márcia se lembrava da conversa que tivemos de forma positiva. Disse ter sido uma
boa conversa, pois naquele momento, ela “estava angustiada, deprimida”. Realmente estava e
tinha muitos motivos para estar.
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Olívia

Olívia era técnica em Enfermagem. Trabalhava nas UTINs do HUCAM e de um
hospital particular da capital. Aos 30 anos, Olívia estava casada há 1 ano e meio. Logo após o
casamento, tentou engravidar. Em setembro de 2006, um atraso menstrual de quatro meses a
fez suspeitar que a gravidez tão desejada tivesse acontecido. Porém, nas consultas com o
obstetra, descobriu que não estava grávida e que a ausência das regras estava sendo
ocasionada por um mioma. O médico fora taxativo: seria muito difícil engravidar, e ela teria
que passar por um tratamento. Esse fato a deixou desolada e deprimida. A partir disso,
abandonou todos os tratamentos propostos pelo médico, parou de usar o contraceptivo e “[...]
mesmo trabalhando dentro do hospital não queria mais saber de médico”. Em março, teve sua
menstruação; em abril, não. Mas ela não se preocupou, uma vez que suas regras sempre
atrasavam.
Desde setembro, mensalmente tinha feito exames de gravidez. No mês de março, não
o fizera. O atraso menstrual a deixou preocupada, e em abril resolveu fazer o exame, um
βHCG, na maternidade onde trabalhava. Ao abrir o exame, ficou muito feliz, pois estava
grávida. Na mesma hora, ligou para o marido e a notícia deixou-o muito feliz. Dois dias
depois, começou a sentir muitas dores abdominais. Era um final de semana. Procurou o
hospital onde tem convênio. A médica que a atendeu sugeriu uma ultra-sonografia que só
conseguiria fazer na segunda-feira. Permaneceu todo o final de semana com dor. No dia
seguinte, foi fazer o exame. Constatou que o útero estava aberto e que seria necessário uma
cerclagem, para evitar o abortamento eminente, o que deixou o médico surpreso, pois o exame
constatou que ela estava no terceiro mês de gestação. No hospital conveniado não havia como
fazer o procedimento, então ela foi encaminhada ao HUCAM.
Embora o hospital estivesse em greve, por ser funcionária, logo houve uma
mobilização para interná-la. Relata ter sido bem atendida pelos profissionais, fato esse que
acreditava ter acontecido por também ser funcionária. Porém classifica o procedimento
cirúrgico como “[...] traumatizante. Tinha um monte de alunos, nada contra eles, mas eu
estava sentindo dor [...] eu tomei 16 furadas na coluna, e depois do procedimento ouviu o
comentário de um médico que afirmava que não deveriam ter feito o procedimento “[...]
porque eu ia perder mesmo”. Essa fala proferida ali, diante do seu leito, logo após o
procedimento, a deixou extremamente mal, pois havia acabado de receber a notícia que estava
grávida e, ao mesmo tempo, que tinha muita chance de perder aquele filho que era tão
esperado.
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Mesmo com o procedimento, a gravidez não foi adiante e, ainda assim, teve de se
submeter a duas curetagens, para retirar restos placentários que aderiram ao útero. Em menos
de uma semana, fora submetida a vários procedimentos cirúrgicos. Depois de passar por tudo
isso, ela solicitou ao médico um atestado que a afastasse das atividades laborais por uma
semana. No entanto, o médico recusou-se a dar o atestado, justificando que ela tinha toda
condição de retornar ao trabalho imediatamente.
Ele não levou em conta as questões emocionais. Como ela, uma profissional que lida
na assistência direta a bebês de risco dentro de uma maternidade e que havia acabado de
perder o seu próprio filho, conseguiria desenvolver seu trabalho de forma adequada? Ela
insistiu e solicitou a dispensa a outro médico, que lha concedeu. Assim, ela conseguiu o
afastamento que a manteve em casa por uma semana. No momento da entrevista, ela havia
retornado ao trabalho, mas sentia-se muito mal por estar ali no meio de tantos bebês. Mesmo
assim, buscava uma energia positiva e dizia que agora iria voltar a cuidar da saúde, pois já
estava planejando engravidar novamente. Quanto à assistência que recebeu, classifica-a como
boa, pois foram rápidos, porém acreditava que os médicos deviam

[...] falar mais sobre o procedimento que vão fazer, [...] algumas horas eu ficava
meio perdida, eu reclamava, gritava, chamava o médico, eu queria muito falar, mais
eu sou assim, meio para frente, e algumas mulheres que não falam, vão aceitando
eu acho que elas também estão querendo isso, que o médico chegue lá e fale, tá
acontecendo isso, e eu preciso fazer isso com você, mais pode ser que aconteça uma
outra coisa, entendeu.

Rafaela

Rafaela foi entrevistada na enfermaria, logo após a curetagem. Estava bastante fraca e
falava muito baixo. Porém, essa entrevista também foi perdida. Entrei em contato com ela,
que aceitou fazer uma nova entrevista. A nova entrevista foi feita no HUCAM por escolha de
Rafaela. Quando ela chegou, logo percebi que algo não estava certo. Falava de forma
pausada, fazia intervalos longos, perdia-se com facilidade. Perguntei se estava tomando algum
remédio, disse que sim, que desde o abortamento estava tomando tranqüilizantes e isso a
deixava muito sonolenta.
Mãe de um menino de 5 anos, havia alguns meses descobrira que o companheiro
estava usando drogas e se relacionando com outra mulher. Isso fez com que o casamento
acabasse. Pouco tempo depois, reataram. Ficaram juntos por uma semana e, como estava
emendando uma cartela de contraceptivo na outra, para evitar a menstruação, no momento em
que decidiu fazer um intervalo no uso do medicamento, engravidou. Separaram-se
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novamente. Enjôos fizeram com que ela desconfiasse da possível gravidez. Sendo diabética,
de início não deu muita importância. Estava na época de fazer os exames preventivos e foi
nessa consulta que o médico informou que estava grávida. Ficou “[...] desesperada” [pois]
“[...] eu não queria mais um filho [...] a situação que eu me encontrava era ruim, eu estava
com o orgulho ferido [...] estava muito magoada [...] perdi 15kg em 8 dias [...] não conseguia
comer, não tinha fome”.
O médico sugeriu que ela fizesse uma USG. Como o marido havia parado de pagar o
plano de saúde, teve que fazer esse exame em uma clínica particular, pois precisava saber com
quanto tempo de gestação estava. Pensou seriamente em abortar, mas exame determinou que
ela estava com 3 meses, aí: “Não tem como, porque é um risco para mim”. A irmã de Rafaela
é enfermeira e foi com ela que dividiu suas angústias. A irmã a desencorajou afinal “[...] um
erro não justifica o outro e pode ser que essa menina venha para poder te dar muita alegria”. O
bebê que esperava era uma menina.
O fato de saber que o bebê seria uma menina confortou Rafaela. Como já tinha um
menino, ter uma filha era um sonho. Informou o ex-marido da gravidez, e esse disse para ela
tirar a criança, pois o filho não era dele e ainda disse: “Bem feito, agora você vai ter uma filha
sozinha”.
No quarto mês de gestação, começou a sentir dores e ter pequenos sangramentos que
aconteciam sempre que fizesse muito esforço ou que ficasse muito agitada. Um dia após o
expediente, chegou a casa com dor e sua irmã sugeriu que tomasse remédio. À noite, o exmarido veio a sua casa com a desculpa de buscar algo que havia esquecido. Como estava com
dores e deitada, pediu que ele pegasse mais remédio que a irmã havia deixado em cima da
mesa. Tomou o remédio e algum tempo depois se sentiu sonolenta e adormeceu. Acordou de
madrugada com mais dor. Por sugestão da irmã, tomou mais remédio. Mesmo assim, passou o
resto da madrugada tendo contrações e mais dores. Foi ao banheiro e, ainda sonolenta,
adormeceu no chão. Acordou com mais dor e chamou a irmã, que mora na casa ao lado.
Foram para o hospital onde sua irmã já havia trabalhado. O atendimento não foi demorado.
Ao ser examinada, a médica encontrou o resíduos de comprimido dentro dela e disse: “Você
provocou um aborto?”. Desesperada, afirmou que não. A médica insistia: “Você fez sim”.
Apesar disso, a médica a internou, fez uma lavagem e deixou-a no soro, mas não a medicou.
Rafaela disse ter ficado duas horas só com soro. Sentiu-se muito mal com toda aquela
situação, pois “[...] estava sendo sincera, porque se eu tivesse coragem de ter feito isso você
acha que eu procuraria um hospital? Eu teria feito dentro de casa [...] e isso é crime também”.
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Rafaela afirmou que o ex-marido a dopou e lhe pôs 4 comprimidos, que ela acredita
serem Citotec, ainda assim, não houve sangramento, apenas contrações. Foi mandada de volta
para casa. No dia seguinte, procurou seu médico e contou-lhe o que tinha acontecido.
Imediatamente ele solicitou uma USG em que se constataram “[...] 4 manchas no útero e que
a gravidez nunca ia chegar aos 9 meses, [pois o medicamento havia provocado]
amadurecimento da bolsa [...]”. Enfim, o médico informou-a de que dificilmente a criança
nasceria; teria alguma má-formação.
Seu médico pediu-lhe que ela fizesse repouso. Quando faltava uma semana para
completar o quinto mês começou, a perder líquido e, por fim, teve uma hemorragia intensa.
Procurou o convênio, e lá fizeram 15 frascos de soro, pois a USG indicou que não havia
nenhum líquido amniótico. Ali, não fariam a curetagem. Dirigiu-se à Santa Casa, mas nesse
hospital não havia vagas, então veio ao HUCAM.
Teve fácil acesso à enfermaria; aguardou por apenas 20 minutos. No primeiro
atendimento, constataram que o feto ainda estava vivo e que seria necessário outra USG. Era
sexta-feira, véspera de feriado; só conseguiria fazer o exame na segunda-feira. A Dra. Rebeca
receitou-lhe remédio, caso ela sentisse alguma dor. Passou o domingo sentindo dor e procurou
o hospital do convênio, onde se fez mais medicação. Na segunda-feira fez outra USG que,
também, pagou. Seu médico estava noutra cidade, e sugeriu que ela retornasse ao HUCAM.
Rafaela voltou ao HUCAM, aguardou 3 horas pelo atendimento e foi informada de que “[...] o
bebê não tinha mais chances de sobreviver”. Rafaela disse que esse atendimento foi bom, mas
sentiu falta de mais informações. Ela esteve dois dias no soro, sendo induzida ao abortamento.
Como sentia muita dor, a Dra. Rebeca mudou a conduta, e resolveu induzir o abortamento
com misoprostol. Teve o abortamento no leito da enfermaria que ocupava: “Tinha outras
pacientes do lado e tudo, foi muito triste”.
Após o abortamento, seria realizada uma curetagem, mas o médico que a realizaria,
alegou que “[...] não gostava de fazer curetagem à noite”. O procedimento só foi realizado na
tarde do dia seguinte, embora tenha sido levada ao Centro Obstétrico (CO) no final da manhã.
Apesar da demora para realizar o procedimento, tudo correu bem.
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4.1.4 Narrativas das Mulheres: Registros em Diário de Campo

Ada

Ada tinha 30 anos; era dona dum salão de beleza num bairro popular do município
onde morava Cariacica. Morara por 2 anos em Portugal junto com o companheiro e o filho de
4 anos. Lá trabalhava como cabeleireira. Havia oito meses, a relação já não estava dando
certo, então optaram pela separação, e ela retornou ao Brasil com o filho.
Havia 5 meses, começara a namorar um rapaz eventualmente. Um descuido no uso do
preservativo, e engravidou. Suspeitou da gravidez após um atraso menstrual. Sem plano de
saúde, resolveu marcar uma consulta na unidade de saúde perto de sua casa, para fazer o
exame que comprovasse a gravidez. Mesmo sendo uma gravidez não planejada, decidiu que
após a consulta médica e o resultado dos exames iria conversar com o namorado, para
resolverem como seria a criação daquele filho. Segundo seu relato, “[...] não era uma boa hora
para engravidar”, mas já que aconteceu “assumiria a responsabilidade”. Contrária ao
abortamento, até pensou em não levar a gestação adiante, porém não teve coragem para
interrompê-la; teve medo, pois sabe dos riscos de um procedimento feito de forma
inadequada.
No intervalo entre o agendamento da consulta na unidade de saúde e a data do
atendimento, começou a sentir dores e a sangrar. Com a ajuda da irmã, foi dirigindo o próprio
carro até um hospital na cidade onde mora. Esperou uma hora pelo atendimento inicial, que
não aconteceu, e fora imediatamente encaminhada para o HUCAM.
Chegando ao HUCAM, não teve dificuldades de acessar a enfermaria. Aguardou 40
minutos por atendimento. Relatou ter sido bem atendida pelo profissional que fez a consulta
de admissão. Esse, diante do seu quadro clínico, aventou o diagnóstico de abortamento e
pediu que ela fizesse uma USG, para verificar se o abortamento fora completo. Esse
profissional deu o endereço de uma clínica onde poderia fazer uma USG e afirmou que só
poderia interná-la para a realização da curetagem quando ela tivesse de posse do diagnóstico.
Ainda acompanhada pela irmã, dirigiu-se à clínica indicada pelo profissional. O exame
custou R$ 80,00 e o diagnóstico fora abortamento completo. Disse que no momento em que
soube que houvera perdido aquela gravidez, sentiu um grande “alívio”.
De volta ao HUCAM, com dor e sangramento, foi atendida e encaminhada para a
internação, pois havia necessidade de ser feita uma curetagem. Só então foi medicada. Como
já era tarde, a curetagem foi deixada para a manhã seguinte. Acreditou ter sido bem atendida
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pelos profissionais que a trataram. Pensou que isso se devia ao fato de ter uma amiga que era
técnica de enfermagem de outra enfermaria do hospital. Relatou ter visto outras mulheres na
mesma situação em que ela se encontrava, sendo tratadas de forma diferente.
Não foi informada quanto ao procedimento ao qual seria submetida e disse não ter tido
orientação de nenhum profissional sobre formas seguras de contracepção nem lhe disseram
que o hospital possuía um serviço de patologia, para informá-la sobre a causa do abortamento.
Ela já estava de alta e só aguardava o término da nossa entrevista, para ir embora. Eu
acompanhei o momento da sua alta, dada por Dr. Júlio. Acreditamos que a essas informações
ela de fato não teve acesso.

Carla

Carla foi a primeira mulher a quem eu entrevistei, que não pestanejou ao afirmar que
provocou o abortamento. Aos 29 anos, teve sua primeira gestação aos 15. No furor da paixão,
não usou nenhum método para evitar a gravidez, embora os conhecesse. O namorado, quando
soube que seria pai, como muitos homens, se omitiu. Carla, com a ajuda de seus pais, teve
suas filhas (gêmeas) e trabalhou para o sustento delas, sozinha, largando os estudos.
Havia 6 anos morava com um companheiro e as filhas, pelas quais tem muito carinho
e das quais ele ajuda no sustento. Esse homem, que não tivera filhos, sempre quis tê-los com
ela. Porém, a experiência de ter sido mãe na adolescência, e de gêmeos, “[...] trabalho em
dobro”, fez com que Carla não quisesse repetir a dose.
Atualmente desempregada, soube a poucos meses que seu companheiro estava usando
drogas. Conversaram sobre o assunto e ele afirmou que o consumo era eventual, prometendo
a ela que não voltaria a se repetir. Tempos mais tarde ela, percebeu que ele não havia
cumprido com a promessa: continuava usando drogas. Nesse momento, descobriu-se grávida.
Como não conseguisse tomar contraceptivo oral, faziam uso de preservativos, que acredita
terem falhado. Começou a perceber que as mamas estavam maiores e que a menstruação
estava atrasada; fez um teste de farmácia, que comprovou sua suspeita.
O companheiro vinha sido um homem trabalhador, honesto e dividia a
responsabilidade de sustentar a casa e cuidar de suas filhas. Contudo, diante da gravidez, da
incerteza quanto à confiança que podia ter nele – pois acreditava que “[...] uma vez nas
drogas, sempre nas drogas [...]” –, e da atual situação de desemprego por que estava passando,
Carla decidiu que aquele não era um bom momento de ter um filho.
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Procurou numa farmácia perto de casa orientação sobre como poderia interromper a
gestação. O atendente sugeriu que usasse o Citotec®. Comprou 4 comprimidos a um custo de
R$ 300,00. Tomou dois comprimidos e aplicou dois na vagina, conforme orientação do
atendente da farmácia.
Horas mais tarde, tiveram início as dores e o sangramento. Ligou para a irmã, que é
auxiliar de enfermagem num hospital da cidade, e essa sugeriu que ela fosse ao hospital onde
trabalhava, a fim de ter assistência. Ao chegar lá, foi atendida por uma médica a pedido da
irmã. A médica pediu que fizesse uma USG fora do hospital, uma vez que lá não conseguiria
fez o exame, para comprovar o abortamento. Com dor, sem medicação, foi a uma clínica
realizar a USG, que custou R$ 80,00.
De posse do exame, retornou ao hospital. Lá, a médica informou que nada poderia
fazer, pois não havia, naquele momento, leitos disponíveis para a internação e a conseqüente
curetagem. Sua irmã entrou em contato com uma amiga que trabalha no HUCAM e solicitou
um atendimento para a Carla.
Carla se lembra de que ao saber da gestação, contou ao marido e à família. Todos
ficaram felizes com a notícia. Mas sua situação conjugal ficava insustentável. Um amigo veio
contá-la que o companheiro dela estava usando drogas cada vez mais pesadas. Diante de
muitas incertezas, decidiu interromper a gestação. Essa decisão foi solitária e não contou a
ninguém. Até mesmo sua irmã acredita que ela teve um abortamento espontâneo.
Imediatamente, Carla foi ao HUCAM. Lá, por intermédio de Joana, foi rapidamente
atendida e encaminhada para internação e curetagem. Diz ter tido bom atendimento, que no
momento da admissão o profissional que a atendeu perguntou-lhe se ele fizera algo para
interromper a gestação. Ela respondeu que sim, que usara Citotec®.
Ao fato de ter sido bem atendida e não questionada sobre os motivos que a levaram a
decidir interromper a gestação, acredita que isso se devia à influência da amiga da irmã, que é
profissional do HUCAM. Ficou dois dias internada e, de acordo com a sua observação,
percebeu que algumas mulheres não foram tão bem tratadas quanto ela o fora.
No momento da entrevista, disse que estava aliviada por ter tido atendimento. Não
recebeu orientação sobre planejamento familiar, mas relatou que teve vontade de fazer
laqueadura, pois “[...] não se dá bem com o anticoncepcional”. Sua entrevista foi uma das que
perdemos junto com o notebook. Entrei em contato com ela, a fim de refazermos a entrevista.
Porém, ela estava incapacitada para comparecer ao hospital, pois estava de resguardo.
Conseguira fazer uma laqueadura, graças a sua irmã, num município na região serrana do
Estado e que, assim que estivesse melhor, voltaria a me conceder uma entrevista. Liguei
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novamente 20 dias depois e perguntei da possibilidade de conversarmos. Ela me disse que
estava trabalhando e que ligaria para remarcar. Falou-me que estava bem, e perguntei como
lidava com tudo o que lhe acontecera. Afirmou-me isto: “Não poderia ter feito escolha mais
acertada”.

Kelly

Kelly, 19 anos, estudante do curso técnico em Enfermagem, morava com os pais e os
irmãos em Viana, município que integra a Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV).
Namorava havia 2 anos e engravidou acidentalmente. Acreditou que foi ao tomar um
antibiótico, receitado para tratar uma sinusite que anulou o enfeito do contraceptivo.
Como não havia planejado a gestação, ficou surpresa com o diagnóstico. Seu
namorado assustou-se; sua família enfureceu-se. Filha caçula, percebeu que o pai, que lhe fora
sempre amoroso, depois que soube de sua gravidez passou a ignorá-la. A mudança de
comportamento do pai deixou-a muito triste e isso a fez sofrer muito. Embora a postura da
família tenha sido negativa, a do namorado foi positiva. Diferente do comportamento padrão
de muitos homens, que é o de não assumir a responsabilidade pelo filho, surpreso com a
gravidez que por agora não estava nos planos, ele dissera ter ficado feliz com a possibilidade
de constituir uma família.
Embora no começo tivessem pensado em não levar a gestação adiante, conversaram e
decidiram ter o bebê. Kelly iniciou o pré-natal, e foi acompanhada pelo namorado na primeira
consulta. Uma semana após essa primeira consulta, ela começou a sentir cólicas. Dias mais
tarde, as cólicas aumentaram e iniciou um sangramento. Procurou atendimento num hospital
da cidade onde mora. Nesse primeiro atendimento, foi-lhe solicitada uma USG; também,
informaram-lhe de que muito provavelmente ela estava tendo um abortamento. Foi
encaminhada para o HUCAM, pois nesse hospital não havia vaga para internação e
curetagem, caso fossem necessários tais procedimentos. Com dor, sem ter sido medicada, foi
ao HUCAM. Com a USG que fez numa clínica particular a um custo de R$60,00, e muito
triste com a confirmação da perda do bebê, esperou por 2 horas, até ser atendida.
Após esse primeiro atendimento que classificou como ruim, pois o profissional que a
atendeu foi muito grosseiro, internaram-na, para realizar a curetagem. Ficou em jejum por
dois dias até que o procedimento fosse realizado. Os profissionais justificavam a demora para
realização desse procedimento, alegando falta de material esterilizado. Nessa época, os
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funcionários do hospital estavam em greve e o serviço de esterilização trabalhava com uma
capacidade mínima.
Enquanto eu conversava com Kelly, estavam presentes na enfermaria sua mãe e seu
namorado. A mãe me contou que os irmãos ficaram revoltados com a gravidez, e o marido
sentiu-se envergonhado por ter uma filha grávida em casa, mesmo com a promessa do genro
de casar-se com ela. O pai dela passou a ignorá-la; mãe acreditava que esse fato contribuíra
para que Kelly perdesse o filho que carregava.
Kelly também acreditava que perdera o bebê pelo fato de não ter tido aceitação da
família durante a gravidez. Achava que a postura do pai fora realmente determinante. Afirmou
que seria mais cuidadosa e que escolheria um método contraceptivo melhor. Disse estar muito
triste com a perda, mas que agora queria terminar os estudos e planejar o casamento.
No momento da alta, ainda não tinha recebido nenhuma orientação quanto a métodos
contraceptivos e sentiu falta de apoio durante a internação. Para ela, a conversa que nós
tivemos fora-lhe positiva e acreditava que se todas as mulheres tivessem a oportunidade de
falar sobre como se sentiam, certamente ficariam bem melhores diante da ocasião de
internação.

Késsia

Fora um descuido no uso do preservativo que ocasionara a gravidez de Késsia. Aos 22
anos, morava com suas irmãs na casa que era dos pais, ambos falecidos.
Namorando havia pouco tempo, foi o atraso na menstruação que indicou a
possibilidade da gravidez. Marcou uma consulta na unidade de saúde perto de casa. Foi à
consulta no dia marcado e coletou amostras de sangue para o teste de gravidez. Dias após essa
consulta, começou a sentir muitas dores. Era um final de semana e procurou o HUCAM.
Viera acompanhada por uma das irmãs.
A notícia da gravidez a deixou assustada. Pensou em não levar a gestação adiante.
Trabalhava como manicura num salão de beleza próximo a sua casa. Tinha dificuldades
financeiras e, como namorava há pouco tempo, assim que desconfiou da gravidez preferiu não
contar ao namorado e esperar o resultado dos exames.
Relatou que não teve dificuldades para entrar no hospital, que aguardou mais de duas
horas por atendimento. Quando foi atendida, o profissional logo a informou sobre um possível
abortamento, e solicitou que fizesse uma USG. Como era domingo, e no hospital não haveria
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a possibilidade de realizar o exame, pediu que ela retornasse no dia seguinte, pois, a partir do
exame, talvez fosse necessário realizar uma curetagem.
Sem medicamento, retornou para casa. No dia seguinte, fez o exame numa clínica
indicada pelo profissional, que custou R$ 80,00. De posse do exame, retornou ao HUCAM.
Esperou mais uma vez ser atendida e foi internada, para realizar uma curetagem. O
procedimento só se fez no dia seguinte.
Acreditava ter tido bom atendimento no hospital, embora não tenha sido informada
sobre o procedimento que seria realizado. Diz que nem imaginava o que seja uma
“coletagem”. Não recebeu orientações sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos.
A entrevista aconteceu pouco antes da sua alta hospitalar. Nesse momento, um
profissional da equipe entregou-lhe os papéis, porém não lhe deu muitas orientações. Ao final
da entrevista, quando já estava com o gravador desligado e o TCLE assinado, ela me disse
que uma semana antes da internação fizera uso do Citotec®, que comprou em uma farmácia
perto de casa por orientação de amigas. Como já havia recebido o papel da alta, podia falar
sem sentir medo.

Melissa

Essa jovem viera transferida de Pedro Canário, município do Norte do Espírito Santo,
divisa com o Estado da Bahia. No momento da entrevista, ela estava deitada no leito.
Debilitada, fala muito baixo; eu quase não conseguia ouvi-la. Casada, aos 22 anos, aparentava
15 anos. Essa era a sua segunda gravidez e seu segundo abortamento. Ambas não foram
planejadas. Fazia uso do contraceptivo de forma irregular, pois, “sempre esquece”.
A primeira gravidez ocorrera havia dois anos. Fora um tombo de um muro que a fizera
abortar. Dessa vez, começou a sentir muitas dores e contrações; fora internada num hospital
de uma cidade vizinha à que mora. Uma USG indicou perda de líquido amniótico e risco de
abortamento. Fora então transferida para Vitória, pois o hospital em que estava internada tinha
poucos recursos.
Veio de ambulância e teve no HUCAM um bom atendimento. “Todos a trataram com
carinho”. Ficou internada por 10 dias. O abortamento foi inevitável. Falava do evento com
tristeza e, ao mesmo tempo, como se nada tivesse acontecido. Durante sua estada no
HUCAM, ficou evidente que Melissa era uma mulher infantilizada, fato esse que se
justificava em sua história de vida. Parecia muito preocupada com a aparência física, em
parecer-se sempre bonita. Seu corpo era muito frágil e extremamente magro. Mesmo
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hospitalizada, ela estava penteada, ao contrário de todas as outras mulheres com quem
conversamos. A impressão que tive era de que ela estava desconectada da realidade que vivia.
No momento da entrevista, o marido chegara e ficara sabendo da perda dos bebês. Ele
chorara nos braços dela, e ela o acolhera sem demonstrar emoção.

Marília

Marília aos 40 anos acreditava que não pudesse engravidar, pois tinha um mioma.
Planejava ir morar, no final do ano, junto ao companheiro. Foi um descuido no uso do
preservativo que a fez engravidar. Muito cuidadosa com sua saúde, sempre fazia todos os
exames preventivos, e foi o fato de começar a enjoar e sentir mudanças no corpo que a fez
suspeitar de uma gravidez.
Empregada doméstica, trabalhava na mesma casa havia mais de 3 anos. Segundo seu
relato, a patroa era uma pessoa muito boa, e fora ela quem a trouxera ao hospital quando
começara a sangrar. Embora tenha marcado a primeira consulta de pré-natal, não teve tempo
de ir. Com fortes dores abdominais, veio ao hospital das Clínicas por orientação da própria
patroa. Não teve dificuldades de entrar na maternidade, porém ficou por 3 horas, aguardando
o primeiro atendimento que, quando aconteceu, ocorreu dentro na normalidade. Foi
imediatamente encaminhada pelo profissional que a atendeu, a fim de realizar uma USG fora
do hospital. Como a patroa estava de carro, rapidamente fizeram o exame e voltaram, para
trazê-lo. Imediatamente constatou-se a necessidade de se realizar uma curetagem. Segundo
Marília, o profissional não explicou direito como seria o procedimento. Somente disse que ela
precisaria ficar internada, a fim de fazer uma raspagem no útero, para não dar infecção.
Assim, ela ficou até à manhã do dia seguinte, quando se realizou o procedimento.
Acreditava ter sido bem tratada pelos profissionais, e não tinha nada de que reclamar quanto à
assistência. Disse ter ficado um pouco triste com a perda do bebê, pois ela e o companheiro
estiveram muito felizes com a possibilidade de terem um filho.
Marília falou que, por enquanto, não tentaria engravidar novamente, porém quando
perguntei se algum profissional viera conversar com ela sobre os meios de evitar a gravidez, a
resposta foi negativa. Logo após a entrevista, ela recebeu alta hospitalar.
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Noemia

Noemia não foi uma mulher entrevistada formalmente, porém decidi inserir um breve
relato sobre sua passagem pelo serviço, pois serve de ilustração para um fato muito comum
nos casos de mulheres que provocam o abortamento: o medo de ser presa. Ela procurou o
serviço hospitalar no sábado à noite. Durante o atendimento, relatou ter caído da escada pela
manhã e começado a sentir dores no início da noite. Porém, ao ser questionada se havia
provocado o abortamento ou não, após muita insistência indicou que havia, sim, feito uso de
misoprostrol, pois a gravidez não fora planejada.
De acordo com o relato feito a mim pela médica que a atendeu, N estava muito
nervosa e com medo. Acompanhada pela irmã, insistia para que fosse atendida, pois estava
com muita dor. A todo o momento, durante a consulta admissional, perguntava à profissional
se essa iria denunciá-la a polícia; Noemia dizia que precisava ir embora o quanto antes.
Embora a médica tivesse tentado, de todas as formas, estabelecer um vínculo de confiança
com Noemia, garantindo que não a denunciaria em nenhuma hipótese e que a sua função ali
era tratar do seu problema de saúde, independente do que ela tivesse feito ou não, esse laço foi
insuficiente. Logo depois da curetagem, que fora realizada no domingo pela manhã, assim que
sentiu ter condição física, Noemia se evadiu do hospital.
Esse relato foi feito a mim na segunda-feira pela médica que atendeu Noemia. Durante
toda a semana em que se sucedeu à internação de Noemia, sem sucesso tentou entrar em
contato com ela, para entregar-lhe os exames que ficaram para trás. O telefone e o endereço
que Noemia deixara no momento da internação não existiam.

Vera

Moradora de rua, seu último emprego foi como manicura. Atualmente, coletava
material reciclado na rua, e era usuária de crack. Vera chegara ao hospital, trazida pela
ambulância do SAMU. Engravidara porque queria, e havia 3 dias começara a ter
sangramentos e dores. Pedira ao companheiro que a trouxesse ao hospital, mas ele lhe dissera
que era frescura e não a ouviu. Com dor e hemorragia, ela própria chamou de um telefone
público a ambulância, que a deixou no HUCAM.
Durante o trajeto, teve parte do abortamento dentro da ambulância. Chegando ao
hospital, o processo de expulsão do feto já estava em evolução, com a cabeça já expelida para
fora. Muito assustada, Vera dificultou o trabalho da equipe, dizendo que estavam tentando
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matar seu filho. A profissional que a atendeu acredita que ela estava sob efeito de
entorpecentes. Sedaram-na e terminaram o procedimento.
No momento da entrevista, Vera mostrou-se muito confusa e reclamou que os médicos
não a trataram bem. Relatou que queria muito o filho que estava esperando, e que estava
decepcionada com o companheiro, pois, na hora em dele que mais precisara, ele “[...] saiu
fora”.
Disse ter ido morar na rua por falta de opção. Tinha uma irmã e sobrinhos que
moravam na Serra. Durante um tempo, morou com eles, porém a irmã, mais velha que ela,
implicava com o fato de ela ser usuária de drogas. A situação ficou insustentável e Vera
decidiu morar sozinha. Enquanto trabalhava como manicura, dividia um quarto com uma
amiga. Depois que perdeu o emprego, teve de sair, pois não tinha condições de pagar aluguel.
Foi morar na rua com o namorado.

4.2 CONSTRUÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE

Após a construção das narrativas, passamos para a análise das transcrições, a partir da
orientação de Pope, Ziebland e Mays (2006) denominada “abordagem de estrutura”. Iniciouse então o processo de familiarização dos dados brutos, a partir da escuta das fitas e leitura
exaustiva das transcrições das entrevistas e dos diários de campo. Segundo essas autoras, esse
processo tem por objetivo “listar idéias-chave e temas recorrentes”; a fase seguinte foi a da
identificação de uma estrutura temática, que surgiria a partir da derivação das metas e
objetivos do estudo. Nesse momento, fazem-se identificações de todos os tópicos, conceitoschave pelos quais os dados possam ser examinados e referenciados. O produto final dessa
etapa é um índice detalhado de dados; a etapa seguinte é a indexação, que consiste na
aplicação sistemática da estrutura ou do índice temático a todos os dados em forma textual, ou
seja, são organizados os recortes do texto que ilustram a idéia que será apresentada; o quarto
momento é o mapeamento: aí ocorre o rearranjo dos dados, conforme a estrutura temática
com a qual eles se relacionam e a última etapa consiste na interpretação, que é influenciada
pelos objetivos originais do estudo e pelos temas que emergiram das próprias narrativas.

Do produto final dessa organização, emergiram as categorias empíricas que foram divididas
de acordo com os sujeitos que participaram do estudo.
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4.2.1 Os Profissionais em Face das Mulheres em Situação de Abortamento;
4.2.1.1 A formação do profissional de saúde;
4.2.1.2 Quem são as mulheres: percepção dos profissionais;
4.2.1.3 Atitudes na assistência.

4.2.2 As Mulheres em Situação de Abortamento: Suas Necessidades de Saúde.
4.2.2.1 As experiências reprodutivas;
4.2.2.2 Como as mulheres perceberam-se grávidas;
4.2.2.3 A experiência do abortamento;
4.2.2.4 O atendimento nos serviços de saúde.

4.2.1 Os Profissionais em Face das Mulheres em Situação de Abortamento

A elaboração desse eixo temático surgiu após a leitura das entrevistas que foram realizadas
com os profissionais da equipe de saúde, das anotações do diário de campo e de outras fontes
de informação, como as conversas fora do ambiente da enfermaria. Nessas conversas
informais, os profissionais muitas vezes procuravam a pesquisadora com a insinuação de
saber um pouco mais sobre a pesquisa que estava sendo desenvolvida. Durante essas
conversas, a postura adotada pela pesquisadora foi a de ouvir, ouvir, sem interferências, os
discursos desses profissionais que na primeira aproximação viam a pesquisa e a pesquisadora
com certo receio. Como primeiramente enfocamos as entrevistas com as mulheres, os
profissionais demonstraram-se curiosos e queriam saber que tipo de perguntas se fazia a essas
mulheres.

Todas as vezes em que foram solicitadas, a pesquisadora imediatamente apresentava o roteiro
de entrevista com as mulheres e esse fato tranqüilizava e diminuía a curiosidade dos
profissionais.

Foram eles próprios que “se ofereceram” para as entrevistas. Em alguns momentos,
perguntavam se não seriam entrevistados, chegando ao ponto de falarem: “E a nós, você não
vai querer ouvir?”
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4.2.1.1 Categoria 1-A formação do profissional em saúde

O abortamento é um tema polêmico, alicerçado e solidificado entre as mais diversas questões
históricas, jurídicas, culturais, religiosas e médicas que interferem diretamente na formação
das mentalidades das pessoas de uma forma geral, e que, de acordo com cada sociedade,
tolera ou não sua prática.

A medicina foi institucionalizada no século XVIII (Foucault, 2003). Até o século XVI, os
médicos não se interessavam pelas doenças femininas e pelo parto. Esses, eventos
exclusivamente das mulheres, tinham como maestrina a parteira, que amparava as mulheres
em suas doenças reprodutivas, durante toda a gestação e a criança no momento do seu
nascimento. A Igreja Católica, com o intuito de regular os elevados índices de infanticídios e
abortamentos, juntamente com o Estado, passou a normalizar e a conferir licenças,
profissionalizando as parteiras. Essa medida objetivava controlar e fiscalizar as práticas
dessas parteiras, uma vez que eram elas que auxiliavam as mulheres a interromperem uma
gravidez indesejada. A cumplicidade entre parteiras e mulheres fez com que a Igreja e o
Estado, solicitassem ao médico o acompanhamento às mulheres grávidas e esses aos poucos
passaram a atuar na cena do parto e a estudar cientificamente as “doenças das mulheres”
(Rohden, 2001).

E assim, estimulados tanto pela Igreja, quanto pelo Estado foram se formando os médicos,
com um conhecimento normalizado, de acordo com o interesse e conveniência da sociedade
em que vive e, a partir disso, esses conhecimentos passaram a regular sua prática profissional
cotidiana. Loureiro e Vieira (2004) colocam em dúvida se os profissionais são tecnicamente
capazes de prestar atendimento às mulheres em situação de abortamento provocado, e se a
qualidade dessa assistência não é prejudicada pelo preconceito, pois “o envolvimento médico
nesse assunto é inevitável, independentemente do seu posicionamento ideológico”, e alertam
que, embora os médicos ocupem um local destacado sobre esse problema, são poucos os
estudos que se dispuseram a investigar como esses profissionais vivenciam e lidam com esse
problema. Esses profissionais são nas universidades preparados para assistir as mulheres em
situação de abortamento? Que tipo de conhecimentos são apreendidos tanto socialmente
quanto cientificamente?
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Conhecimento é segundo Luckesi e Passos (1996) a explicação/elucidação da realidade e
decorre de um esforço de investigação, para descobrir aquilo que está oculto, que não está
compreendido ainda. Só depois de compreendido em seu modo de ser é que um objeto pode
considerar-se conhecido. Adquirir conhecimento não é compreender a realidade, retendo
informações, mas utilizando-se destas, para desvendar o novo e avançar, porque, quanto mais
competente for o entendimento do mundo, mais satisfatória será a ação do sujeito que as
detém. O conhecimento seria então aquilo que o ser humano absorve de alguma maneira, por
meio das informações que, de alguma forma lhe são apresentadas para um determinado fim ou
não. O conhecimento pode ser aprendido como um processo ou como um produto resultante
das aprendizagens que são indissociáveis de um processo. Podemos então olhar o
conhecimento como uma atividade intelectual por intermédio da qual se faz a apreensão de
algo exterior à pessoa.

Para apreender como os profissionais de saúde assistem as mulheres em situação de
abortamento, observou-se que esses, antes de serem profissionais, são pessoas que estão
inseridas numa cultura, num momento da história e, por isso, atravessam e vivenciam
conflitos próprios a esse lugar no mundo. Assim, acreditamos que as construções das práticas
profissionais estão intimamente ligadas às apreensões que esse profissional fez ao longo da
sua vida sobre o tema do abortamento. Suas crenças, opiniões, conflitos e afetos norteiam
inconscientemente a sua assistência.

Quando perguntamos que opinião os profissionais tinham acerca do abortamento, obtivemos
diversas respostas. Não houve unanimidade, o que demonstrou as variações de
posicionamentos que podem ocorrer no serviço.
Eu queria que não existisse o aborto (Elza).
[...] na grande maioria dos casos, talvez em todos, sou contra [...] num mundo ideal,
eu sou completamente contra o aborto (Rebeca).

A profissional Ruth posicionou-se contrária ao abortamento e o justificou de forma
determinista: uma vez que ocorra a gravidez, ela tem de ser levada à diante. Aqui convém
ressaltar que o importante é a vida do feto em detrimento à vida da mãe, e ainda hoje existem
radicalismos que condenam a interrupção da gestação até em casos de estupro e risco de vida
para mãe.
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Eu sou contra o abortamento, acho que em qualquer circunstância, se aconteceu a
gravidez, tem que levar adiante (Ruth).

Outros profissionais se posicionaram contrários à prática apenas quando a interrupção ocorre
por desejo da mulher, por sua vontade.

Em casos de abortamento provocado, eu sou contra o aborto (Carlos).
Eu sou contra quando a pessoa fala assim: Ah, esse filho não veio em uma boa hora
eu quero tirar. Eu sou contra (Ivone).

De todas as profissionais entrevistadas somente duas, uma técnica de enfermagem e uma
estudante de medicina17 posicionaram-se favoráveis ao abortamento em qualquer
circunstância, baseadas na concepção de que como a gravidez acontece no corpo da mulher
cabe a ela, somente a ela, decidir se quer ou não levá-la a termo.

Houve profissionais como Davi e Letícia que não possuíam uma opinião totalmente
formulada sobre a prática.

Eu não consigo ter uma posição totalmente formada [...] (Letícia).
[...] é complicado [...] (Davi).

Somente uma profissional indicou ser favorável ao abortamento em caso de risco de vida
materno, que é previsto em lei; em todas as outras narrativas não ocorreu menção a esse
permissivo legal.

Mas se um filho vai gerar danos para a vida da mãe, eu sou a favor (Ivone).

Pesquisas realizadas com ginecologistas e obstetras, a fim de verificar o conhecimento, a
opinião e a conduta desses profissionais sobre o abortamento induzido demonstraram que na
situação de risco materno o médico é o único juiz, sendo ele quem avalia o risco –
normalmente potencializado quanto à possibilidade de aquela gravidez ocasionar a morte da
mulher. E nos dois estudos, constatou-se que os profissionais não julgavam necessário levar
em consideração a vontade da mulher e a sua disponibilidade em correr o risco, para ter
aquele filho, ferindo, assim, o princípio da autonomia daquela pessoa (Faúndes et al., 2004;
Faúndes et al., 2007). Aqui é válido salvar a vida da mulher em detrimento à vida do feto.

17

Ver história Joana e Renata.
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Nessa matéria, o “direito” a autonomia em decidir o que é “melhor” para a mulher é do
médico.

Com relação às gestações de fetos anencéfalos, a situação também tem outro enfoque. No
HUCAM, a interrupção seletiva da gestação não é um evento que faz parte do protocolo.
Como foi descrito na carta de intenções, no início deste estudo, os profissionais em 2004 não
estavam preparados para lidar com essa possibilidade obstétrica. Passados três anos, a
realidade continua a mesma. Durante esse período, a equipe não passou por treinamento, e
mesmo sendo um hospital-escola, o tema não é discutido de forma científica e
multidisciplinar. Na verdade, o que acontece são nascimentos a termo de fetos anencéfalos ou
de fetos com diagnósticos de outras más-formações.

No decorrer do período de observação, tive a oportunidade de acompanhar a internação de
uma mulher com um feto nessas condições. Durante sua internação, ela não foi atendida por
equipe multidisciplinar.

Quadro 13-Relato de experiência 1.

Após o primeiro contato com Rafaela, Diana, sua companheira de enfermaria, quando
me viu usando de jaleco, perguntou-me se poderia ir ao banheiro. Perguntei-lhe o que inibia
sua ida ao banheiro; ela afirmou que aguardava o medicamento das 15h; já passava das
15h20min e a enfermeira ainda não aparecera. Ofereci-me para acompanhá-la até à porta do
banheiro, que se encontrava a uma distância muito pequena da enfermaria onde ela estava
internada; e a acalmei, dizendo que ficaria de olho, para interceptar a enfermeira, caso ela
viesse, para administrar a medicação. Ela demorou pouco tempo, e eu a acompanhei até à
porta da enfermaria. Durante esse brevíssimo percurso, perguntei sobre a gravidez; sua
barriga estava bem grande; e começamos a conversar.
Ela me contou toda a história daquela gestação, desde o anúncio da gravidez ao
namorado – que a abandonou, justificando não estar preparado para ter um filho –, até ao
diagnóstico tardio de anencefalia. Diana afirmou que aquela situação estava sendo difícil, mas
tinha o apoio dos pais; embora tivesse 35 anos, ainda morava com eles. Conversamos por
aproximadamente uma hora, ali, em pé, nós duas no corredor. Ela chorou e disse que fora
internada no HUCAM para induzir o parto, o que a angustiava muito, pois acreditava que teria
uma cesariana. O fato de parir um filho que nasceria morto era algo insuportável. Perguntei se
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ela estava sendo acompanhada por alguém, se algum profissional que não fosse médico ou
enfermeiro conversara com ela. Categoricamente afirmou que não. Perguntei se ela gostaria
de continuar conversando nos próximos dias. Ela disse que sim, e que após a nossa conversa
estava bem; sentia-se mais tranqüila. Pedi autorização ao chefe do serviço, a fim de
acompanhar Diana e prepará-la para o parto e o pós-parto. Como psicóloga, percebi no
discurso dela um sofrimento ainda não expresso em palavras que tinha de ser evocado, pois
garantiria sua saúde mental. Se tivesse deixado Diana no “silêncio”, sentir-me-ia
negligenciando atendimento. Omissão de cuidado? Não me perdoaria jamais! O chefe da
enfermaria concedeu a permissão. Posto que ela não fosse “sujeito” do estudo que eu
desenvolvia, me senti autorizada a fazer a intervenção, tomando muito cuidado para não
interferir na relação de “observadora” que eu tinha estabelecido com os profissionais.
Durante dois dias, “escutei” Diana. Um pouco da sua vida antes da gravidez, o
relacionamento arrebatador que havia lhe dado um filho, a gravidez que lhe tomara o parceiro,
a descoberta da anencefalia, o completo desolamento, o desamparo, a falta de assistência dos
profissionais com quem teve contato e o total despreparo para o parto que se apresentava
repleto de fantasias. Durante as conversas, ajudei-a a desmistificar suas fantasias, e preparei-a
para o parto que ela acreditava que seria cesariano.
O parto foi induzido, acompanhei-a durante parte do processo das contrações. Estive a
seu lado por alguns momentos e estimulei-a a relaxar e a permitir a saída do bebê. Mulheres
que sabem que seus fetos morrerão imediatamente após o parto normalmente travam a
musculatura pélvica, isso dificulta o trabalho de parto e o torna mais doloroso fisicamente e
emocionalmente. Quando ela foi levada à sala de parto, eu não quis entrar; já cumprira meu
papel, mas, antes, segurara-lhe a mão e desejara-lhe que o parto corresse bem; dissera-lhe que
eu esperaria por ela do lado de fora.
Decidi não entrar na sala de parto, pois, como eu não era da equipe, não me senti
autorizada a estar lá naquele momento, mesmo porque na sala havia pelo menos umas 8
pessoas entre profissionais e estudantes, fora o grande número de curiosos que estava na
porta, olhando o nascimento do “anencéfalo”. As faces dos profissionais eram de horror e
muitos saíram comentando como aquela mulher estava tão serena e tão cooperativa. Depois
que o bebê nasceu e os profissionais terminaram com o “show”, a sala se esvaziou; aí, sim, eu
entrei para vê-la.
Ela se levantou e me chamou para ver o seu bebê, que estava numa incubadora, com o
corpo todo coberto. Os profissionais tentavam esconder a anomalia do bebê; ela queria vê-lo
totalmente, mas as profissionais continuavam a cobrir a cabeça da criança. Diana pegou a
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criança nos braços e pediu para sua prima que a acompanhava, que tirasse fotos. Em seguida,
beijou a criança e, com lágrimas nos olhos, abençoou o filho e se despediu. Então, a criança
parou de respirar. Nos dias que se seguiram, estive com Diana. Quando nos vimos, ela me
abraçou e agradeceu o carinho. Afirmou que se não tivesse sido preparada para o parto,
certamente estaria deprimida e como já tinha histórico de depressão profunda, o parto e a
perda do filho a derrubariam por muito tempo. Ela contou-me o quanto havia sido
maravilhoso ter o filho nos braços, poder tocá-lo, vê-lo e disse ter se sentido mãe, por pouco
tempo, mas que nunca se esqueceria do sentimento que havia experimentado. Agradeceu
também pelo estímulo que recebeu, para tirar fotografias do bebê, pois certamente se
arrependeria se não o tivesse feito isso.
Sua mãe e irmão estavam consigo nesse momento. Mais uma vez disse-lhe que ela
passaria por um processo de luto, pois havia perdido um filho. Durante as nossas conversas,
informei-a sobre o que seria o blue-puerperal, bem como a depressão pós-parto (que ela
morria de medo de desenvolver). Mais uma vez, sugeri que se sentisse qualquer um daqueles
sintomas que eu lhe apresentara anteriormente, que procurasse ajuda. Inacreditavelmente, ela
me afirmou que muito provavelmente não desenvolveria nada. Choraria a morte do filho, mas
não seria enterrada junto com ele. Sinceramente embora eu tivesse alguma experiência no
atendimento as gestantes de fetos malformados, eu nunca havia ouvido algo parecido. Fiquei
muito contente, pois mostrava que a assistência que lhe fora prestada sortira o efeito esperado.
Fiquei muito feliz e confiante.
Dias depois, uma enfermeira me contou que se encontrara com Diana no cemitério;
enterrava o filho. Essa profissional que também a acompanhou no parto, me disse que Diana
estava serena e que ao vê-la, ficou extremamente feliz e a abraçou longamente, agradecendolhe por toda assistência que tinha recebido no hospital.
Tempos mais tarde, quando entrevistei Davi, que também estava presente durante o
trabalho de parto de Diana, e que no dia estava muito assustado diante daquela situação, ele
relatou-me ter ficado perplexo com a serenidade que Diana demonstrara durante todo o
trabalho de parto. Vários outros profissionais também me relataram esse estranhamento, afinal
ela deveria estar se descabelando e dificultando o trabalho. O que nenhum deles sabe é o que
fez com que essa mulher, numa situação tão difícil para todos, tenha se tornado autônoma e
conduzido o seu parto de forma tão segura e saudável para si mesma. Eles não sabem, mas eu
sei, e isto é o que importa: o quanto a intervenção no momento certo minimiza futuros
problemas e permite que as pessoas se tornem donas e centro de suas próprias histórias.
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Os profissionais entrevistados, de uma maneira geral posicionam-se favoráveis à interrupção
da gestação nessas situações. Esse fato também foi encontrado na pesquisa (Faúndes et al.,
2004; Faúndes et al., 2007).

[...] aqui nascem muitos anencéfalos, esses bebês com más-formações, eu acho que
isso é gritante, é doloroso, para uma mãe ver um filho vegetar o resto da vida
(Elza).
[...] não faz sentido a criança nascer para ficar tipo uma alface em cima da cama na
dependência de uma estrutura familiar e, com isso, uma família se dissolve [...] sou
favorável à interrupção mesmo com religião, com tudo. Não com espírito de Hittler,
de jeito nenhum, em selecionar a espécie [...] (Carlos).

Carlos faz uma menção ao abortamento eugênico. Sua perspectiva histórica ligada ao
conceito de eugenia é diretamente conectada aos equívocos provocados pela Alemanha
nazista, durante Segunda Guerra. Benute (2006), em sua tese de doutorado, dedica um
capítulo, descrevendo como esse conceito é normalmente utilizado de maneira incorreta,
como justificativa para que não haja interrupções precoces das gravidezes de fetos
malformados.

Os avanços tecnológicos anteciparam a visão que os pais e profissionais têm do feto. Embora
tenham trazido inúmeras novas terapêuticas, a partir do momento que a vida fetal pôde ser
acompanhada por meio de imagens (atualmente em quarta dimensão), esse fator antecipou
questões relacionadas à vitalidade fetal que anteriormente só eram determinadas após o parto,
fazendo com que no momento da gestação tanto a mulher quanto a família tivessem
conhecimento da saúde do feto intra-uterinamente.

[...] cada um sabe a estrutura que tem, para resistir a 9 meses, e ter um filho que
não era aquilo que tinha esperado, cada um sabe como é que vai poder lidar com
aquilo, eu acho que aqui a nossa realidade é muito de mães sozinhas, e aí eu acho
que é um peso, um fardo para elas, muito maior (Letícia).
Difícil, é um baque, você sonha com um filho, um filho lindo, maravilhoso,
perfeito e aí descobre que o neném é anencéfalo, é malformado, é incompatível
com a vida (Rebeca).

As falas de Letícia e de Rebeca exemplificam nitidamente o que é a constatação de uma
gravidez, cujo feto é malformado. De acordo com Drotar et al. (1975), do diagnóstico ao
parto, as famílias atravessam fases de adaptação da realidade inscrita na constatação daquela
má-formação, são elas: choque, negação, tristeza, cólera, equilíbrio e reorganização. Ter um
diagnóstico de má-formação fetal, de acordo com Quayle (1997), “constitui uma ferida
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narcísica, potencial ataque à integridade psíquica do indivíduo e do casal enquanto parelha”,
ou seja, uma gravidez, cujo feto é “anormal” põe em cheque a capacidade procriativa desse
casal, tira a maternidade da condição idealizada de evento perfeito e isso desestabiliza e
desestrutura os relacionamentos familiares. Não é incomum que relacionamentos e
casamentos sejam desfeitos após um diagnóstico de má-formação.

Os profissionais também vivem essas tensões. Formados para “dar a vida”, muitas vezes
atuam de forma paternalista (Quayle, 1997), poupando o casal da vivência do luto que aquela
gestação em específico está provocando, pois esses profissionais também têm dificuldades
em lidar com as perdas e com seus próprios lutos.

Os profissionais que se declararam totalmente contrários ao abortamento em qualquer
situação, ao serem indagados sobre a questão do estupro se posicionaram de forma
ambivalente. Embora não concordassem com o abortamento por que “[...] o amor da mãe
pode ser maior [...]” (Rebeca), ao mesmo tempo evocavam que a mulher poderia ter
dificuldades em criar aquela criança que foi fruto de um ato de violência.
Porque aquilo sempre vai remeter à lembrança e é difícil também desvincular o feto
do acontecimento (Rebeca).
Se for fruto de um abuso sexual, de uma violência, eu sou a favor (Ivone).
[...] por mais que você tenha um filho, que ele nasça normal, lindo e maravilhoso,
mas você sempre vai olhar para ele com aquela dor de assim, meu filho não veio com
amor, não veio de um descuido, foi de uma violência (Elza).

Nenhum profissional, ao falar sobre a violência sexual, indicou que a interrupção da gestação
como um direito adquirido da mulher e nem mencionou a violência sexual como um ato
perverso e de gênero (Oliveira, 2005).

Sobre os aspectos que levavam cada profissional a essas opiniões acerca das questões do
abortamento, todos eles justificaram seus pareceres a partir da formação religiosa e familiar.
Embora a Medicina seja uma ciência, nenhum dos profissionais entrevistados para este estudo
baseou suas justificativas do abortamento no conhecimento da biologia ou da medicina como
subsídio formador de seus pontos de vista. Isso sugere que o assunto seja pouco discutido na
academia.

Farfan (2006) relata que embora o Estado brasileiro seja desde 1890 separado da Igreja
Católica, a influência que essa instituição mantém é muito forte; a manutenção de suas
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ideologias no maior país católico do mundo faz com que elas se perpetuem na sociedade
brasileira, proibindo os métodos contraceptivos que não sejam a abstinência, instruindo os
fiéis acerca das virtudes da reprodução, das grandes famílias e reforçando um código
tradicional que condena o exercício autônomo da sexualidade e a igualdade de gênero.

As ideologias interagem com as crenças, as atitudes dos grupos sociais e a prática médica.
Segundo Foucault (1994), no século XIX a medicina deixou de se preocupar apenas com os
aspectos anatomo-patológicos das doenças, e passou a versar sobre a vida das pessoas,
normalizando ou patologizando não apenas as suas mazelas, mas, também, sua vida social, e
buscando construir um modelo do “homem” saudável, ideal. A essa manipulação dos corpos
individuais e ao controle das populações, Foucault (1994) denominou biopoder. Esse poder
transforma o corpo humano em lócus de experiências científicas e de exercícios de uma
sexualidade regulada , que no corpo das mulheres , se expressa de diferentes maneiras, entre
elas , aquela voltada para a reprodução da espécie.

A relação entre o poder e o saber médicos e a utilização desse poder para o controle dos
corpos foi facilmente verificado nas práticas do tratamento das mulheres em situação de
abortamento na enfermaria de GO. Convém ressaltar que não é somente sobre o abortamento
que incide o biopoder. Durante todos os eventos ligados à sexualidade e à reprodução,
principalmente no corpo físico da mulher, observamos que essas práticas estão há muito
tempo impregnadas no inconsciente de todos os profissionais.

Ideologia religiosa + normas médicas + núcleo familiar = intervenção médica para o controle dos indivíduos

As opiniões que esses profissionais possuem desse tema são oriundas da socialização familiar
e das doutrinas religiosas que eles seguem.

Minha família (Ruth).

A família como cerne da normalização dos padrões de comportamento (Costa, 2004) modula,
orienta e determina os padrões morais e sociais a serem seguidos pelos seus membros.
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Minha interpretação é religiosa, eu sou contra quando a pessoa fala assim: Ah, esse
filho não veio em boa hora eu quero tirar [...] quem faz um filho tem a concepção
de que está fazendo um ato sexual, em si (Ivone).
Por uma questão religiosa e familiar, é um conjunto, a primeira vez a gente até
aceita, errar uma vez a gente aceita, mas errar mais, você já está sem vergonha
(Carlos).
Por minha formação religiosa, minha mãe sempre me falou, por mais que você
cometa um erro não vá errar em cima daquele erro [...] (Elza).

A reprodução é percebida como um evento diretamente ligado à experiência sexual, mais
precisamente a uma moral sexual não normalizada, já que ao decidir não deixar que a
gestação chegue a termo, a mulher estará infringindo seu papel social e destino biológio
exclusivo – a procriação. A mulher que romper com essa determinação estará maculando um
lugar mítico que todas as mulheres têm por obrigação aceitar – a maternidade. Para Foucault
(1988), a sexualidade vista como um elemento reprimido e interditado é usada como um
dispositivo para o controle social e religioso.

Por ser um elemento reprimido socialmente, o ato sexual é aceito dentro do casamento
monogâmico. Por isso, a interrupção da gestação não é tolerada, ainda mais pelo fator
religioso ligado à história de Eva, a mulher que, ao “seduzir” Adão, levou-o à prática do
pecado, fazendo com que um e outro fossem expulsos do paraíso. Como castigo, ela passou a
parir seus filhos com dor. Esse mito está impregnado em nossa cultura e os profissionais, ao
se referirem às mulheres de forma preconceituosa, perpetuam-no.
Por uma questão religiosa [...] eu penso muito no lado do neném, penso que é um
filho, não consigo achar que é um pedaço de carne ou que seja direito da mãe fazer
isso com ele. Penso no amor da mãe que pode ser maior do que isso (Rebeca).
A base que eu tive da minha família n’é, a religião, isso influi na minha decisão [...]
mas a gente vê toda a história que há atrás desse aborto, eu acho que a gente pesa
na balança, será que faria, será que não faria [...] mas tem toda a questão
econômica, a questão social, a questão cultural [...] (Letícia).
A minha visão é religiosa, seria de não, não é correto n’é, que o abortamento é uma
visão errada, mas ao mesmo tempo, socialmente eu acho complicado [o
abortamento] não é uma questão pessoal, nem religiosa ou ética, mas é uma questão
social (Davi).

Alguns profissionais demonstram que, embora tenham suas opiniões pautadas na educação
religiosa, elas não definiram totalmente seus pareceres. Quatro profissionais alegaram que o
abortamento era uma questão complexa e que não possuíam uma posição determinada (sim ou
não). Justificavam esse fato, levando em consideração a população que atendem,
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demonstrando-se sensíveis às questões sociais. Por isso eram ambivalentes quanto as suas
opiniões.

Analisando mais de perto as construções das opiniões nas palavras dos profissionais que
alegavam ser totalmente contrários ao abortamento em qualquer situação, notamos que seus
pareceres eram construídos a partir da formação familiar e religiosa, a narrativa de Rebeca
acima exemplifica essa opinião. Os profissionais indecisos, ou seja, aqueles, cuja questão do
abortamento ainda não lhes suscitava opinião radicalmente fechada, afirmam sofrer influência
também da formação religiosa e familiar, porém as experiências pessoais e profissionais têm
um peso significativo na formação dessa opinião, pois os fazem ver as mulheres em situação
de abortamento com olhares que alcançam para além do biológico. Nesse olhar, se incluem
também os horizontes do social e do emocional. Por fim, os profissionais que se posicionaram
a favor do abortamento em todos os casos afirmam que as experiências profissionais
interferiram nas suas crenças e nos seus valores, por isso eles passaram a acreditar que a
mulher tem total direito à escolha sobre o seu corpo e suas funções sexuais e reprodutivas.

Os profissionais médicos e enfermeiros alegaram que durante a formação profissional tiveram
nas grades curriculares de seus cursos disciplinas que abordassem o tema do abortamento,
somente em seus aspectos clínicos e patológicos. Os médicos e os estudantes de Medicina
tiveram contato com o tema na disciplina de GO; os profissionais da Enfermagem viram essas
questões do abortamento na disciplina “Saúde da Mulher”. O único profissional que teve
formação sobre outros aspectos que não apenas o biológico foi a assistente social. Mesmo
assim, ela classificou essa formação como limitada, pois abordou somente a questão da
violência sexual.

É importante ressaltar que a UFES tem um curso de especialização – residência médica em
GO, reconhecido pelo MEC –, que é um dos dois únicos cursos que proporciona formação de
profissionais nessa área no Espírito Santo. Os profissionais médicos especializandos, que no
momento da entrevista estavam cursando essa residência, afirmaram que até àquele momento
da entrevista não haviam tido contato com o tema, nem sobre os aspectos clínicos. Convém
ressaltar que a residência médica dura dois anos e alguns dos profissionais já estavam no
segundo ano do curso. Apesar disso, até aquele momento nenhuma aula que abordasse o tema
lhes fora dada. Esses profissionais atendem essas mulheres cotidianamente. A conduta que é
estabelecida entre eles e as mulheres só é discutida durante as reuniões clínicas entre os
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médicos residentes, os staffs e os docentes. Nessas reuniões, que tive a oportunidade de
acompanhar, são discutidas apenas as questões anatomo-patolóticas; e elas são freqüentadas
pelo corpo médico. Em todas as reuniões que esta pesquisadora freqüentou durante o período
de observação, ela era a única “profissional” não-médica.
Em obstetrícia, de uma maneira ampla, foi prevenção, aspetos jurídicos, tudo
(Carlos).

A palavra ampla nesse contexto foge de sua propriedade etiológica. Embora signifique, de,
acordo como dicionário Houaiss, vasta, abundante, o que se notou é que o tema não tem sido
abordado de forma a contemplar todas as multifacetadas questões que ele abrange. Aqui,
ampla significa que todas as variantes do tema foram contempladas, porém de forma
irregular, sem aprofundamento.

Outros profissionais indicaram que o tema foi abordado nos cursos profissionalizantes onde
eram levados em consideração os aspectos somente patológicos, de forma geral ou sem
especificidade. As aulas abordavam o caráter intervencionista do cuidado e os demais
assuntos ligados ao tema eram conduzidos de maneira superficial.
Só como mera patologia clínica, causa, na ginecologia mais nada em termos
práticos de como lidar nessa situação (Rebeca).
Nada específico sobre abortamento, tive palestras sobre violência, violência sexual,
violência contra a criança, mas nada específico temático do aborto não (Letícia).
Em saúde da mulher aborda o abortamento, mais um aspecto geral assim. Os tipos
de abortamento, as más-formações [...] fala das técnicas de curetagem, Amiu, essas
coisas [...]. Na disciplina foi passado tudo muito rápido (Ivone).
A gente teve aula de abortamento. Assim, sangramentos na primeira e na segunda
metade da gravidez [...] aspectos jurídicos sim, aspectos psíquicos e sociais não.
Essa parte, para mim, na minha graduação não foi abordada [...] eu acho que devia
ser abordado [...] a gente não recebeu uma educação nesse ponto, a gente recebeu
uma educação muito intervencionista, muito científica, mas muito pouco nessa área
de suporte [psicológico] (Davi).

Os alunos da graduação em Medicina também indicam defasagem na forma como o tema é
atualmente abordado no curso da UFES.
Só em saúde da mulher, mas abordava superficialmente, quando ia falar de alguma
patologia [...] falava sobre medicação, mais nada específico sobre aborto (Davi).

Foi possível notar que a formação curricular acadêmica não aborda o tema de modo profundo.
Parece que o tema é discutido de forma quase “proibida”. Fala-se do corpo da paciente, da
patologia, do tratamento, das medicações.
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Os profissionais, como se viu aqui, não receberam formação adequada para lidar com o tema
do abortamento. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, o abortamento é a
segunda causa de internação nos hospitais da rede estadual, sendo que em primeiro lugar estão
os partos: leiam-se, partos cesarianos18. Após a formação na graduação, bem como na pósgraduação, os profissionais passam a integrar o mercado de trabalho e a prestar assistência às
mulheres na rede hospitalar. Porém, esses serviços também não estimulam a discussão sobre o
tema.

Analisando a programação do 14º Congresso Espírito-Santense de Ginecologia e
Obstetrícia19, constata-se que não há efetiva menção sobre o abortamento clandestino ou
espontâneo. Dos 81 temas distribuídos entre conferências, mesas redondas e cursos, apenas
em dois momentos (em cursos específicos) o assunto é abordado. O primeiro num Debate
Informal: “Abortamento de repetição”; a segunda, uma Mesa Redonda: “Como e quando
interromper uma gestação”. Como o abortamento é a segunda causa de internação nos
hospitais públicos, com uma incidência grande de morbidade e mortalidade, por que os
profissionais não se preocupam com o tema, já que na prática obstétrica ele é um evento tão
recorrente quanto o parto?

Ao analisarmos as demais palestras, percebemos que os obstetras e ginecologistas estão mais
interessados nos avanços tecnológicos dos aparelhos de USG e suas possibilidades
diagnósticas; nos novos hormônios; e na reprodução assistida. Sobre abortamento, o que é
preciso saber eles já sabem.

Na entrevista, perguntei aos profissionais se eles, após a graduação, haviam participado de
eventos, cursos, palestras ou conferências, o que consideramos ser “a educação continuada”.
Rebeca afirmou ter participado de um “curso” de apenas uma tarde, que foi dado pelo
HUCAM; versava sobre o abortamento para mulheres vitimas de violência sexual.

Ivone e Letícia afirmaram ter pesquisado o assunto por conta própria:

Mais de pesquisas minhas, do meu interesse de ver mesmo (Ivone).

18
19

Secretaria Estadual de Saúde (ES)
In: www.sogoes.br, acessado em 24/07/2007.
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Eu estudo em casa (Letícia).

Ruth informou que tem contato com o tema por meio das informações divulgadas pela
mídia.

A não ser pela mídia (Ruth).

Elza, Rebeca e Ruth, indicaram que não estavam preparadas para prestar assistência às
mulheres em situação de abortamento. Mais uma vez, convém assinalar que o hospital conta
com o único Programa de Assistência a Vítimas de Violência Sexual do Espírito Santo
(PAVIVIS).

Ninguém nunca chegou e explicou os abalos psicológicos da paciente que está
abortando, a gente não teve isso [...] A gente nunca foi preparado para atender um
aborto, eu nunca tive uma aula de como atender, não só o provocado, mas no
aborto, no PAVIVIS, em diversas situações, a gente não é preparado para isso [...]
em termos jurídicos somente aquilo que cabe a nós, assim, [...] para me proteger de
um processo, aí tudo bem, agora quem pode fazer, quem não pode fazer, isso não
(Rebeca)
Eu confesso a você que aqui não tem tido treinamento, se tem é no ambulatório é
mais para o pessoal do ambulatório [...] a Medicina é muito dinâmica então [...] a
gente recorre a periódicos, com novidades e isso faz com que estejamos sempre
atualizados (Carlos).

A medicina aqui se limita ao biomédico, ou seja, ao corpo biológico. Certamente, os
profissionais estão preparados tecnicamente para fazerem uma curetagem ou um AMIU,
porém cuidar de uma mulher em situação de abortamento vai para muito além do que estancar
a sua hemorragia, e concluir um procedimento com sucesso.
Todas as vezes que eu lidei com isso, eu não estava preparada para lidar [...] eu
lidei assim, no susto, chegou e eu peguei, eu fiz que tinha que fazer (Elza).

Elza fala de um despreparo técnico e emocional ao lidar com as mulheres nessa situação.
Existe uma lacuna entre o conhecimento biomédico e a aplicação desse conhecimento na
prática da atividade médica, o que se transforma num problema epistemológico, a partir da
indagação sobre o quê, como e quanto do conhecimento adquirido é posto em prática no ato
médico, ou na intervenção médica sobre o corpo (Paul, 1998; Sarti, 2005) e para, além disso,
o que fazer quando não houver esse conhecimento, ou quando ele for apenas considerado em
seu âmbito biomédico, esquecendo-se de que todos os fenômenos na vida humana são
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tangenciados pelo social, político e econômico. Porque se contentar com a fragmentação do
corpo num local onde se vê apenas a patologia

Em relação ao conhecimento dos permissivos legais para a interrupção da gestação, os
profissionais apresentam conhecimento mediano. Esse índice também é compatível com o
encontrado em outras pesquisas (Faúndes, 2004 e Faúndes 2007). Poucos foram os
profissionais que conheciam a lei de forma correta.

Pelo que eu sei, ele é legal em caso de estupro e quando a mãe está em risco
(Carlos).
Gestações que tragam risco para a mãe, ou para a criança casos de estupro n’é, acho
que nesses dois casos (Letícia).
Em casos de estupro e risco de vida para a mãe, a pessoa não tem o direito ao
abortamento simplesmente por querer abortar (Davi).

Nos casos em que a interrupção da gestação é por má-formação fetal e estupro, os
profissionais não possuem o conhecimento correto da aplicação da norma jurídica e
confundem autorização judicial com o permissivo legal.

Eu não sei muito bem a lei certinho não, mais eu sei que em caso de anencefalia ou
doença incompatível com a vida do neném, ela [a mãe] pode entrar com uma ação,
e, se o juiz permitir, em caso de estupro também, se for comprovado, o juiz pode
dar liberação (Rebeca).
Eu sei que tem por violência, por abuso sexual, mas, também, tem que ter uma
idade, eu não sei bem até que idade a gestação pode ser levada e tem os casos de
má-formação congênita, também é permitido (Ivone).
No caso de estupro e tem também quando a criança é constatada que vai ter algum
problema mais sério depois que nascer não vai ter possibilidade de vida, mais eu
não sei ao certo (Ruth).

Embora a formação acadêmica e a formação contínua dos profissionais tenham demonstrado
um déficit em relação à quantidade e a qualidade de informação que eles possuem sobre o
tema e o quanto esse déficit implica de forma direta a prática assistencial, mais uma pergunta
se fez urgente. Apesar de a educação biomédica formal não se dedicar ao tema, enquanto
profissionais de um hospital federal tivemos a curiosidade em analisar se esses conhecem e
cumprem os protocolos assistenciais estabelecidos pelo MS: “[...] é um guia para apoiar
profissionais e serviços de saúde e introduzir novas abordagens no acolhimento e na atenção,
com vistas a estabelecer e a consolidar padrões culturais de atenção com base na necessidade
das mulheres, buscando, assim, assegurar a vida e a saúde”.
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Nessa norma, o governo brasileiro assume e reconhece que o abortamento é um problema de
saúde pública20 e que as mulheres em processo de abortamento espontâneo ou induzido que
buscarem assistência nos serviços de saúde devem ser acolhidas, atendidas e tratadas com
dignidade.

A NT é também uma resposta aos pactos internacionais assinados pelo Brasil na Conferência
Internacional sobre População e Desenvolvimento do Cairo em 1994 e na Quarta Conferência
Mundial sobre a Mulher sediada em Beijing em 1995. Sendo signatário das decisões
estabelecidas nessas conferências, o Estado brasileiro passou a estabelecer ações que
garantissem o exercício pleno dos direitos sexuais e reprodutivos. Essas ações buscam
promover a vivência plena e a saúde da sexualidade de homens e mulheres, possibilitando-os
a decidir consciente e livremente sobre suas capacidades reprodutivas, instruindo-os sobre os
meios para exercerem-nas, bem como garantindo-lhes acesso e tratamento digno e
humanizado, quando assim for necessário.

A NT é um modelo de assistência humanizada, é um guia de cuidados e um meio de oferecer
às mulheres, aos serviços de saúde e à sociedade “um novo paradigma que torne segura,
sustentável e efetiva a atenção às mulheres em situação de abortamento” (Brasil, 2005). Para
que seja implantada, são necessários cinco elementos essenciais:

1. parceria entre a comunidade e os prestadores de serviço para a prevenção de
gestações indesejadas e de abortamento inseguro, para a mobilização de recursos e
para garantir que os serviços reflitam e satisfaçam as expectativas e as
necessidades da comunidade;
2. acolhimento e orientação para responder às necessidades de saúde emocional e
física das mulheres, além de outras percepções que possam surgir;
3. atenção clínica adequada ao abortamento e suas complicações, segundo
referenciais éticos, legais e bioéticos;
4. oferecimento de serviços de planejamento reprodutivo às mulheres pósabortamento, inclusive orientações para aquelas que desejem uma nova gestação;

20

Conforme já explicitamos na introdução, as conseqüências do abortamento realizado em condições inseguras
são causa importante de mortalidade materna e morbidades que podem ameaçar a saúde física, mental e social
das mulheres.
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5. integração com outros serviços de promoção à saúde da mulher e de inclusão
social das mulheres.

Com relação aos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, os profissionais foram
unânimes ao afirmar que desconhecem a Norma Técnica de Atenção Humanizada ao
Abortamento (NT). Sua função é normalizar a atenção que é prestada à população, visando a
garantir os direitos sexuais e os direitos reprodutivos das mulheres.

Embora a NT exista como um modelo de assistências, desde 2005 o seu total
desconhecimento pelos profissionais configura estado de alerta que incita uma pergunta. Por
que os profissionais não conhecem a norma?

Algumas hipóteses podem ser consideradas:
•

realmente não tiveram acesso à NT;

•

tiveram algum tipo de acesso, porém, como dispõe sobre a temática do abortamento,
foi esquecida;

•

os gestores dos serviços não se interessaram em difundi-la;

•

os gestores a difundiram, porém os conflitos existentes no local de trabalho, as
questões de classes profissionais fizeram com que eles ignorassem essa informação de
sua vida.

Mesmo diante dessas possibilidades, outra pergunta urge ser feita. Estamos falando de um
hospital-escola, um hospital universitário?

A universidade tem como pilares fundamentais o ensino, a pesquisa e a extensão; está
localizado dentro do campus universitário onde os alunos dos cursos de medicina e
enfermagem transitam. O serviço na enfermaria é composto por corpo clínico e corpo
docente. Mesmo que os profissionais não conheçam ou não queiram conhecer a norma, os
alunos deveriam ser informados sobre sua existência. Todos os alunos entrevistados,
graduandos e pós-graduandos também desconheciam a norma.

Porém, durante uma reunião, foi citada pelo gestor a NT Prevenção e Tratamento dos Agravos
Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes. Isso indica que os
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profissionais, de alguma forma, têm acesso às informações do MS. Mas parece que toda e
qualquer informação sobre abortamento é considerada como sendo de menor importância e,
por isso, é deixada de lado, esquecida.

Os profissionais foram unânimes, quando questionados se o SUS deveria atender as mulheres
em situação de abortamento. Essa assistência foi caracterizada exclusivamente sob os
aspectos fisiológicos desencadeados pelo processo de abortamento. Os profissionais
demonstram-se conscientes de que se não prestarem atendimento a essas mulheres, elas
buscarão auxílio em outro lugar. Aqui, os profissionais indicam as clínicas clandestinas ou
pessoas não-habilitadas para realizarem o procedimento de maneira adequada, o que pode
provocar o retorno da mulher ao hospital, com um quadro infeccioso ou até mesmo evoluir
para óbito.

Não vou dizer que não teria, porque seria até injustiça, também pelo lado da saúde
da paciente, entendeu, não sou a favor [do aborto], mas acho que deixar de dar
assistência também acho até pior, elas vão procurar aquelas clínicas horrorosas [...],
ou seja, depois faz uma infecção e da mesma forma elas tem que voltar para o
hospital (Elza).
Com certeza, porque se elas não fizerem no SUS, particular não vão fazer, aí vão
acabar fazendo alguma besteira nesses açougueiros que têm por aí, que ao invés de
levar uma vida, vai levar duas (Ivone).

A narrativa de Ruth demonstra que essa profissional entende que o atendimento às mulheres
em situação de abortamento dever ir além do tratamento da hemorragia ou da lesão que se
apresenta no corpo. Ela cita que a mulher também precisa de cuidados psicológicos, pois a
situação do abortamento pode acarretar disfunções psíquicas. Essas estão diretamente ligadas
à situação de medo vivenciada pela mulher, desde a tomada de decisão, por não levar a
gestação a termo, até à resolução do problema – quando esse ocasiona hemorragia ou
infecções. O medo é desencadeado pela situação de clandestinidade na qual se encontra o
abortamento provocado, no país.

Brasil (2005) preconiza que a assistência a mulheres em situação de abortamento seja
realizada por equipe multiprofissional, de maneira respeitosa e que busque acolher não apenas
sua demanda física – cuidar de suas feridas no corpo –, mas, também, que possa falar dos seus
sentimentos: solidão, angústia, ansiedade, medo (de falar e ser punida), culpa, humilhação, a
sensação de incapacidade de engravidar novamente, bem como acolher, não discriminado,
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quando o sentimento de alivio se sobressair. Não cabe a nenhum profissional fazer julgamento
moral acerca dos motivos que levaram as mulheres a interromperem suas gestações.

Eu acho que sim, mesmo provocado, naquele momento ela está precisando de um
atendimento em todos os âmbitos, mesmo médico, enfermagem, psicologia, então
tem que procurar (Ruth).
Sim, independente, a saúde abrange muito mais que a questão moral (Letícia).

Essa questão também fez com que os profissionais refletissem sobre o atendimento que é
prestado no serviço. Para eles, a estrutura de assistência que é oferecida precisa ser
melhorada. Embora os conhecimentos acerca do tema tanto no que tange à formação
profissional quanto no conhecimento técnico de instrumentos que possam auxiliar na
melhoria dessa assistência, os profissionais reconhecem que o modelo atual de assistência não
é o mais adequado.
O SUS tem que cuidar e tinha que ter uma estrutura muito melhor da que tem hoje
em dia, eu acho que não tem estrutura (Rebeca).
Sim, e da melhor forma possível e até com estrutura multidisciplinar [...] um apoio,
uma orientação, para que esse fato não venha a se repetir (Carlos).

Quando se referem à estrutura, não é apenas no enfoque físico do serviço. Os profissionais
indicam a necessidade de capacitação e estímulo por parte dos integrantes da equipe técnica;
falta integralidade e comunicação entre os profissionais; o serviço é fragmentado; não se atua
como uma equipe coesa nas condutas; os profissionais são solicitados somente quando se faz
necessária uma intervenção pontual na sua área de atuação. Outro ponto que emergiu foi o
fato de o HUCAM ser um hospital para onde são encaminhados casos graves. Isso acaba
superlotando a enfermaria. Os médicos residentes reclamam não apenas da estrutura
inadequada, mas, também, da forma como é organizado o serviço, bem como do excesso de
mulheres que procuram o atendimento, fator esse que infla a enfermaria e sobrecarrega os
funcionários.

Precisa de capacitação melhor, principalmente da equipe técnica para lidar com a
paciente (Ivone).
[...] não consegue ter uma integralidade, cada um faz o seu e eu te chamo quando
você for necessária (Letícia).
Estaria relacionado ao ambulatório, a própria maternidade, mais como eu falo, é um
hospital referência de alta complexidade e então vêm todos os problemas do Estado
e até do Sul da Bahia, de Minas Gerais, eles deságuam todos aqui, porque do Sul da
Bahia para Vitória é mais perto do que para Salvador [...].Eu não tenho duvida, é
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muita rotatividade e se isso dividisse com os outros hospitais, isso é lógico é uma
matemática fácil, nos estaríamos atendendo muito melhor (Carlos).

A fala de Letícia preocupa. Segundo seu relato, a estrutura do HUCAM é uma das melhores
do município. Ela indica também uma questão que constatamos durante a fase de observação.
Como médica residente, Letícia narra certa desorganização do serviço e reclama por não haver
reuniões de equipe, nem mesmo equipe multidisciplinar atuante, um dos aspectos destacados é
a falta de uma ação de saúde e assistência no cuidado mais integralizada. Existem
profissionais que se comunicam de maneira precária e de forma precária assistem às mulheres
não apenas em situação de abortamento, mas em todas as situações.

[...] a estrutura é ruim, mas, dos públicos, eu acho que é um dos melhores, apesar de
ser péssimo. Quanto à formação, sobra estresse e falta gente para ajudar no serviço;
acaba que você atende corrido, atende mal, atende estressado e; no final do dia;
você acaba atendendo mal o paciente por estresse [...]. Falta conversa
interdisciplinar que não tem, é difícil até entre as especialidades médicas [...].
Faltava psicólogo, agora que a gente está tendo um pouquinho mais (com a
pesquisadora), mais falta muito, a gente lida com câncer, a gente lida com diversas
situações que precisa como gravidez, aborto, com perda fetal, com milhões de
coisas e que não tem um psicólogo para atender [...]. Falta assistência social para o
paciente. Quantas vezes pacientes dormiram aqui no banco porque não tinha
dinheiro para voltar para casa, falta esse retorno social, que aqui não tem (Letícia).

Em relação à formação profissional, há também dificuldades quanto à forma como é dada;
como o ensino médico é organizado. Os médicos residentes são quem, muitas vezes, “tocam”
o serviço. Em vez de serem tratados como alunos em treinamento e acompanhados a todo o
momento por seus preceptores, são utilizados como mão-de-obra barata.

As relações interpessoais que são estabelecidas entre os professores, médicos, staffs e os
alunos são interações assimétricas, ou seja, os alunos, assim como as mulheres, são vistos,
nessa relação ensino/aprendizagem como sujeitos de segunda ordem.

Algumas vezes, presenciamos situações em que os professores humilhavam os médicos em
treinamento à beira do leito da mulher, expondo esses profissionais diante de seus pacientes.

Eventos como esses têm a função de perpetuar o lugar de saber do professor e de manter o
aluno no lugar daquele que é receptáculo de toda a autoridade que esse puder exercer.
Conseqüentemente, esses novos profissionais humilhados, fragilizados e despotencializados
farão uso de seu poder e “descontarão” suas frustrações na outra ponta frágil do vértice – nos
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profissionais de “menor patente” (enfermeiros e técnicos), bem como nas mulheres que
assistem.

Tanto os alunos de graduação e de especialização indicam que a formação acadêmica que
recebem é deficitária e que não são treinados de forma adequada para atuarem na assistência.

Falta formação melhor dos funcionários, porque os formadores [professores] tão
muito mal [...] (Rebeca).
[...] Olha, falta treinamento, falta humanização nesse hospital, porque aqui é cada
um por si e Deus por todos, e respeito com os próprios colegas, os médicos com a
equipe, é uma falta de respeito muito grande, outra coisa: falta de material que
acaba com a gente, essa greve também, está matando a gente aos pouquinhos
porque a gente quer trabalhar e os médicos não compreendem, acham que é porque
a gente não quer trabalhar. E o nível eu acho que a capacitação da gente, eu acho
que a gente devia fazer mais cursos (Elza).
Eu acho que devia ter treinamento para a equipe toda, a maioria não sabe direito
sobre o tema, o que é legal, o que não é. Como lidar mesmo com essas pessoas, sei
lá, ter até um apoio psicológico para a equipe, para essa equipe saber como lidar,
que às vezes você fica meio sem saber o que fazer no momento assim, então eu
acho que devia ter (Ruth).

Convém ressaltar que a atualização profissional não é de responsabilidade única dos serviços.
De acordo com França (s.d), constante atualização profissional é um imperativo importante
para o exercício técnico adequado, pois “[...] a não atualização profissional (ou a atualização
deficiente) importará em negligencia, que é forma de culpa”.

Outro fator que se faz importante ressaltar é o da responsabilidade sanitária que os
profissionais em conjunto com os serviços devem desenvolver, diagnosticando e verificando
necessidades que as usuárias demandam na busca do atendimento, a fim de planejarem as
atuações que efetivamente constituam ações em saúde tanto curativas quanto preventivas.

4.2.1.2 Categoria 2 - Quem são as mulheres: percepção dos profissionais

Os profissionais fizeram um retrato das mulheres que procuram o serviço hospitalar em busca
de assistência para os abortamentos realizados de maneira clandestina. No geral, são mulheres
pobres, jovens, que moram na periferia da cidade e têm uma situação familiar degradada.
Porém, pesquisas recentes demonstram que as mulheres que recorrem a um abortamento
inseguro são na sua maioria casadas ou em relação conjugal estável, católicas e já têm filhos
(Diniz, 2007).
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Geralmente são mulheres que têm muita dificuldade financeira, problemas com
drogas, família com problemas, também, marido com problemas; já outras que nem
têm esposos, mães solteiras, geralmente é essa a clientela. É bem problemático
mesmo (Ruth).

Há também relato de mulheres de classes sociais mais altas que buscam os atendimentos no
hospital público pelo fato de estarem anônimas quanto à prática do abortamento provocado.

[...] maioria dos casos são de baixo poder aquisitivo socioeconômico e que
procuram o hospital pela resolutibilidade que o hospital oferece e outras, em relação
ao aborto, que têm até condição socioeconômica boa; elas procuram aqui na forma
do anonimato, pois se elas procurarem uma maternidade “da moda”, mais moderna,
ela vai ficar mais exposta a encontrar pessoas do nível dela, conhecidas dela e,
procurando aqui o hospital, elas se nivelam por baixo economicamente,
socioeconomicamente então são pessoas estranhas; então ela passa aqui por um
verdadeiro anonimato (Carlos).

Embora as mulheres que participaram desse estudo tenha idade média de 26.8 anos, os
profissionais afirmam que a maioria das mulheres que provocaram o abortamento era
adolescente, tinha pouca escolaridade e vinha de famílias desestruturadas. Esse retrato é muito
diferente do que encontramos em nossa amostra. Das 3 mulheres que declararam ter
provocado o abortamento, nenhuma era adolescente, não eram pessoas tão pobres e, embora
duas estivessem desempregadas, recebiam ajuda de suas famílias que, mesmo não seguindo o
modelo (pai, mãe e filho), apresentavam-se de acordo com o que foi percebido no relato,
como sendo famílias estruturadas.

Olha, a maioria delas solteira [...] entre 15, 25 anos, é a maioria de raça negra, baixa
renda. Moça de aproximadamente entre 15 e 16 anos (Elza).
São pobres, bem pobres, muito mal tratadas, com uma vida muito difícil [...] quanto
mais pobre, mais eu tento tratar melhor, porque são pessoas sofridas, que não têm
nenhuma assistência do governo, não têm nenhuma assistência em casa, têm uma
relação familiar totalmente desestruturada, uma condição psicológica, pessoal,
completamente abalada, desestruturada, que não têm a mínima informação do que é
ser mãe, do que é estar gerando um neném. Sem perceptiva de vida, a maioria é
muito jovem e já pararam de estudar e não vão ser nada na vida (Rebeca).
[...] sem companheiros em sua maioria, isso de provocado (Letícia).

Os profissionais percebem de forma diferenciada as mulheres que procuram o hospital por
abortamentos espontâneo. Eles acreditam que essas mulheres não são tão desfavorecidas
economicamente, trabalham e freqüentaram a escola por mais tempo. Porém, não há um
consenso.
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[...] não são pessoas tão carentes, tão paupérrimas, não vêm de classes econômicas
baixas, vêm de uma educação, uma escolaridade melhor; de espontâneo a maioria
vem de uma família mais estruturada, com uma renda melhor, atuante no mercado,
escolaridade até maior (Letícia).
É bem diversificado aqui, tanto quanto a idade quanto a etnia e, por ser um hospital
público, geralmente são pessoas bem simples, humildes, de uma classe social baixa
eu acredito que a maioria seja por aborto espontâneo (Ivone).

Os profissionais indicam mudança nos instrumentos utilizados para provocar o abortamento e,
conseqüentemente, afirmam que o número de óbitos maternos diminuiu depois que as
mulheres passaram a utilizar o misoprostol. Carlos, com mais de 20 anos de anos de prática
médica, testemunhou essa mudança. Ivone afirma que o fato de as mulheres conhecerem
métodos para interromper a gestação, o fato de elas terem acesso a esse medicamento,
saberem como ele deve ser utilizado e, principalmente, como encontrá-lo, deixa-a bastante
impressionada.

[...] já chega num estado com hemorragia [...]. Vêm por uso medicamentoso
atualmente, já que antigamente elas faziam com instrumentos até de talo de
mamona, arame, como eu já atendi uma paciente com oito gestações que introduziu
um arame pelo colo do útero. Perfurou o colo do útero e trouxe a alça intestinal para
fora, uma senhora com 8 gestações, deixando 8 filhos sem mãe, e isso para mim
doeu muito. Eu fiquei sentido, uma pessoa com o nível socioeconômico bem baixo,
e ela achando que com arame iria resolver o problema dela, mas, porém ela chegou
à morte (Carlos).
Chega falando, eu tomei cytotec, coloquei dois vaginal e tomei dois. Ela disse que
tinha ido à farmácia e que o farmacêutico ensinou para ela como usar, aí eu fiquei
bastante impressionada (Ivone).

Para esse profissional, as mulheres provocam o abortamento, quer pela gravidez ter sido fruto
de um encontro extraconjugal, quer pelo fato de a jovem não ter ainda condições de arcar com
as responsabilidades da maternidade e, por isso, determinadas, elas interrompem a gestação.

[...] elas já vêm predeterminadas; que fizeram isso, porque a gravidez realmente era
indesejada de, às vezes, pessoas que têm outro matrimônio ou de pessoas que são
mais jovens que ela e não têm condição de levar essa gravidez ao fim, então
optaram pelo término da gestação (Carlos).

Para conseguirem atendimento, muitas mulheres que provocaram o abortamento, no momento
do primeiro atendimento não o declaram ao profissional que as atendem. A falta de confiança
nesse profissional faz com que ela não se sinta à vontade para relatar o que realmente
aconteceu. Os profissionais também não são treinados a acolherem essas mulheres de forma
adequada, e acreditam que as mulheres mais jovens são menos confiantes, enquanto as mais
velhas, por terem consciência dos riscos aos quais são submetidas ou por já terem filhos que
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dependem dela para viver, normalmente declaram a prática do abortamento com menos
dificuldade.

Normalmente elas chegam aqui se fazendo de vítima, dizendo que caiu, que se
machucou, que apanhou do marido, ou que caiu da escada, aí até contar, ou seja,
depois de muita conversa, e eu pergunto por que isso aconteceu, como foi realmente
que isso aconteceu, porque às vezes a gente acaba pondo um pouco de medo na
paciente, a gente fala assim olha, uma coisa que você deixa de falar, às vezes pode
trazer uma conseqüência muito grave, então elas acabam, elas rodeiam, rodeiam e
acabam contando a verdade depois, mas depois de muito tempo de conversa, às
vezes até depois de dias, elas falam não, realmente eu fiz, normalmente que faz isso
eu chamo de menininha, agora, as mulheres mais velhas, é mais direta, as de até 18
anos elas rodeiam (Elza).

Após o atendimento prestado e estando fora de risco de morrer, os profissionais percebem que
as mulheres demonstram-se aliviadas, serenas. Essa a reação emocional é menos demonstrada
em comparação com as mulheres, cujos abortamentos foram espontâneos, pois esses são
eventos que acontecem aquém do desejo e da vontade da mulher. Já nos abortamentos
provocados, é a mulher quem decide por isso a situação pode ser lida de forma racionalizada e
não emocional, conforme indicam os profissionais que acreditam que para tais mulheres, o
abortamento não tem nenhum significado.

[...] é uma sensação de alívio porque tirou aquele que era o problema dela maior,
naquele momento (Carlos).
[...] na do provocado, eu senti que ela estava muito serena, sabe, por isso que eu
digo alívio (Davi).
[...] você não vê tanta emoção como é no espontâneo (Ruth).

Outro aspecto importante, narrado pelos profissionais, foi o homem – o pai do feto – que só se
demonstra presente em caso de abortamento espontâneo. Essa constatação reforça a idéia de
que a decisão em provocar um abortamento é uma decisão solitária (Oliveira, 2005; Gesteira,
2006) e é a mulher quem arca totalmente com ela, sem o apoio do companheiro.

[...] pareciam mais preocupadas, tensas, uma chorou, o pai [esposo] apareceu [...]
(Davi).

A percepção dos profissionais acerca de que fatores influenciam para que as mulheres
provoquem o abortamento limitou-se ao fato de as mulheres conhecerem ou não os meios
contraceptivos. Carlos afirmou que essas mulheres não possuem educação formal, bem como
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estrutura familiar que dê suporte a suas escolhas. Já Rebeca, na contramão dessa perspectiva,
acredita que as mulheres provocam um abortamento por irresponsabilidade.

Por falta de conhecimento, ignorância falta de orientação mais precisa e de estrutura
familiar. Uma orientação mais precisa (Carlos).
Conhecimento a fundo, elas não têm, mas que elas sabem que se fizer sem, elas
podem engravidar, sim. Eu acho que a facilidade em se fazer um aborto hoje em dia
gerou essa irresponsabilidade, porque quando elas querem, por exemplo, quando
elas estão com cólica elas sabem que têm que tomar um anticoncepcional, para
melhorar, entendeu, mas acho assim, é tão fácil comprar um comprimido de
misoprostol e colocar e elas não tão nem aí. Eu acho que não é muito questão de
ignorância não, acho que é irresponsabilidade mesmo (Rebeca).

Conhecimento, nesse caso, é o fato de saber que existe algo que pode ser usado, porém ter
acesso e saber como fazer o uso de maneira correta e ter assistência em saúde, para saber
como proceder, isso não existe.

4.2.1.3 Categoria 3 - Atitudes na assistência

A assistência em saúde se dá a partir da relação que se estabelece entre o profissional e a
mulher que ele atende. Ambos estão submetidos a uma lógica sustentada e interiorizada, que
atribui a cada um desses sujeitos um lugar próprio. Foucault (1984) e Clavreul (1983) atentam
para o fato de que a biomedicina conseguiu separar o doente de sua doença, e em igual escala,
em detrimento da técnica sobre os corpos, furtou do médico a sua subjetividade. Assim,
mulheres e médicos ficam destituídos das suas singularidades e os corpos passam a ser
tratados a partir da perspectiva anatomo-patológica, operada pelo biopoder, o que inibe
qualquer possibilidade de alteridade e identificação do profissional para com a mulher,
distanciando os sujeitos e, por conseguinte, distanciando os objetivos da assistência.

O profissional trata a mulher de forma não humanizada, embora existam protocolos (Brasil,
2001; 2005) que estimulem o viés contrário. A situação do abortamento, por sua ilegalidade,
legitima as atitudes discriminatórias que os profissionais destinam às mulheres que buscam os
serviços em decorrência dos abortamentos e permite que o profissional perpetue esse modelo
de atendimento, que é totalmente contrário ao preconizado pelo MS. O fato de as mulheres
terem provocado o abortamento as coloca numa esfera de infração e criminalidade; o
profissional, a partir desse prisma, se sente totalmente desresponsabilizado, caso haja qualquer
problema que possa evoluir com o óbito dessa mulher. O fato de a mulher ter “burlado” o
biopoder faz com que os profissionais de saúde sintam raiva. Alguns, neste estudo, afirmaram
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não terem se sentido frustrados quando o abortamento se complicou. Esse fato foi classificado
pelos profissionais como castigo em decorrência da má ação das mulheres por terem
provocado o abortamento. Visto como castigo, sua responsabilidade sanitária é expiada e a
conseqüência é potencialmente aumentada, recaindo exclusivamente sobre os corpos das
mulheres, que se vêem obrigadas a sustentar o fardo socialmente esperado e imposto, que é a
maternidade, perpetuando, assim, as diferenças entre as relações de gênero.

Os profissionais não vêem o abortamento como um problema social e de saúde pública, como
sendo uma questão de bem-estar bio-psiquico-social para as mulheres. O atendimento que é
prestado é desrespeitoso, preconceituoso, falho, desumano e não-integral. A mulher que chega
ao serviço abortando, muitas vezes nem recebe o tratamento para seu problema imediato e
mais urgente, que é a dor. Caso não possua exames que atestem à efetividade da gestação, o
primeiro atendimento não ocorre. Com dor e sangramento, elas são encaminhadas para a
realização desses exames extramuros. No momento deste estudo, o hospital não possuía infraestrutura material e profissional que disponibilizasse esse exame de forma imediata. Porém,
observamos que os profissionais, embora no momento da primeira consulta não orientassem
adequadamente a mulher sobre a sua real condição, demonstravam conhecer bem os endereços
das clínicas de diagnóstico por imagem, bem como o valor dos procedimentos, cujos custos
variavam entre R$ 40,00 e R$ 80,00 por uma ultra-sonografia. Sem esse exame que comprove
efetivamente o óbito fetal, a internação não acontece. Convém ressaltar que a população que
busca atendimento no HUCAM é de mulheres muito pobres e que, na maioria das vezes, não
tinham condições financeiras para a realização do exame e, por isso, voltavam para casa sem a
assistência adequada.

Buscando entender as práticas profissionais destinadas à assistência a mulheres em situação
de abortamento, perguntamos aos profissionais como eles assistiam as mulheres em situação
de abortamento. As respostas obtidas demonstraram que a função do profissional era tratar a
lesão e impedir que a paciente morresse.
[...] a minha função é salvar a paciente, porque quando ela aqui chega, eu não vou
recriminá-la, e nem posso ser contra, mais eu tenho que atender ela e resolver o
problema dela do momento, que é o sangramento (Carlos).

E isso é feito de forma mecânica, sem permissão de envolvimento ou de acolhimento para
essa paciente conforme a narrativa de Davi e Júlio.
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[...] tentava fazer o mais mecânico possível (Davi).

Quando indagados se os profissionais faziam distinção entre mulheres que provocam o
abortamento e mulheres que buscam atendimento por abortamento espontâneo, na assistência
que prestavam, encontramos as seguintes respostas.
[...] Eu trato como qualquer uma outra cliente, mesmo sendo provocado ou não, eu
não sei os motivos que a levaram a fazer isso, então, trato igual (Ruth).
[...] Eu conduzia, tentava conduzir como é conduzido o de todo mundo (Davi).
[...] Infelizmente, ou felizmente eu tenho que tratar como qualquer outra pessoa,
independente, cor, raça, credo, eu tenho que tratar de forma igual porque foi, foi a
minha formação (Elza).

Embora os profissionais tenham afirmado que não faziam distinção na assistência às mulheres
em abortamento espontâneo e aquelas com abortamento provocado, num segundo momento
essa diferença fica evidente, quando referiram ao primeiro contato com a paciente: no
momento da anamnese, os preconceitos são formados e o modo como a assistência se
processará é determinada.
[...] Eu acho que se fosse induzido e fosse por um motivo fútil, eu acho que eu
trataria com menos, não com ética e tudo, mais não com tanto afeto como trataria
uma que perdeu e que está triste por ter abortado a criança (Ivone).

O MS (2005) sugere que no momento do primeiro atendimento sejam dadas às mulheres
orientações que as auxiliem em seu entendimento acerca de seu estado de saúde, bem como os
procedimentos que se farão necessários para o completo estabelecimento da sua saúde.
[...] A orientação pressupõe o repasse de informações necessárias à condução do
processo pela mulher como sujeito da ação de saúde, à tomada de decisões e o
autocuidado, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
É muito importante que o profissional certifique-se de que cada dúvida e
preocupação das mulheres sejam devidamente esclarecidas, para garantir uma
decisão informada.

Alguns profissionais descrevem que a assistência que prestam é fria. Como estão diante de um
quadro hemorrágico, estão preocupados em realizar um procedimento que interrompa o
quadro, então lidam de maneira técnica com essas mulheres.

[...] O atendimento é frio inicialmente, porque você está diante de uma paciente com
um quadro hemorrágico e que poderá ter uma perda de sangue grande e vir a
complicar, então eu procuro ser ao máximo frio, quando essas pacientes têm o
aborto provocado (Carlos).
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[...] é um mecanismo de defesa a frieza, eu não condeno, muitas vezes eu pensei em
que é melhor você ficar um pouco mais afastado, mais não dá, eu não consigo e
para mim se for assim a medicina perde o sentido, então eu vou fazer patologia
[especialidade da medicina], vou fazer outra coisa (Rebeca).

A narrativa a seguir demonstra que embora os profissionais afirmem que não discriminem
mulheres em situação de abortamento provocado, o julgamento de que, estando nessa
situação, elas são merecedoras de sofrimento, faz-se presente. Os profissionais muitas vezes
adotam condutas e terapêuticas punitivas, como por exemplo, não medicar a mulher em
situação de abortamento que se encontra com dor. Embora sejam responsáveis pelo cuidado
integral das mulheres que se encontram nessa situação, a integralidade do cuidado dificilmente
é alcançada.

Rebeca justifica que muitos profissionais escondem-se atrás de um comportamento frio ao
atenderem as mulheres em situação de abortamento. Para essa profissional, tal atitude
caracterizou-se como mecanismo de defesa, pois quando o profissional coloca-se a uma
distancia segura daquela paciente, atitude necessária, pois o profissional moralmente e
religiosamente condena a atitude da mulher, a assistência tenderia a ser mais fácil, pois
emocionalmente o profissional não estaria implicado. Outro fator na narrativa de Rebeca que
chama a atenção é o fato de ela, enquanto profissional ter afirmado que não adotava essa
postura fria, distanciada e, caso quisesse viver nessa situação – distanciada da paciente –,
procuraria especializar-se em patologia.

Durante o tempo em que estive no hospital tive a oportunidade de acompanhar o serviço de
patologia do hospital. Abaixo descrevo como esse serviço atendia às mulheres em situação de
abortamento.

Quadro 14-Relato de experiência 2.

Como parte do protocolo de atendimento do serviço do HUCAM, toda mulher internada por
abortamento tem o material do aborto coletado e enviado para exame anatomo-patológico. No
momento da alta hospitalar, elas recebem orientações para procurar o serviço de patologia do
hospital, a fim de receberem o resultado do exame desse material, com a finalidade de
obterem um parecer sobre o que concorreu para que aquela gravidez acabasse num
abortamento. Acompanhei algumas mulheres nos momentos de alta hospitalar e pude perceber
que os profissionais não dão a importância necessária a esse exame, uma vez que fornecem
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explicações mais aprofundadas sobre a real importância do resultado do exame.

O

resultado

do

exame

anatomo-patológico

não

é

imediato,

podendo

demorar

aproximadamente 2 ou 3 meses após o evento do abortamento. A mulher é orientada a ligar
para o ambulatório e nesse momento é agendada uma consulta com o médico patologista.
Nessa consulta solicita-se que a paciente traga os exames laboratoriais e USGs que tiver.

Durante o tempo em que observei a assistência prestada a mulheres em situação abortamento,
tive a oportunidade de acompanhar o ambulatório de patologia que acontece todo sábado.
Após ter realizado os exames no aborto, o médico patologista expede um laudo. Na data
agendada, a mulher e seu acompanhante (ou acompanhantes), encaminham-se ao ambulatório,
a fim de obter uma resposta sobre o que ocasionou o abortamento.

O profissional responsável pelo atendimento em patologia às mulheres afirmou que aquelas
cujos abortamentos foram espontâneos tendem a procurar efetivamente pelo serviço. Quando
essas mulheres chegaram ao ambulatório, suas perguntas mais freqüentes foram estas:
•

se poderão engravidar novamente;

•

se seu problema é genético;

•

se o abortamento foi sua culpa; e

•

se precisarão fazer algum tratamento para engravidar novamente.

O atendimento em patologia é prestado numa sala pelo médico patologista responsável e por
seus alunos. No momento em que chega ao serviço, a mulher aguarda um pouco pelo
atendimento. Normalmente, são atendidas aproximadamente entre duas e três mulheres todo
sábado. Os alunos fazem o cadastro das mulheres e anotam algumas informações protocolares
importantes. No momento em que o médico inicia a consulta, pergunta à mulher sobre a
gravidez e pede para ver os exames, que a mulher possui. Cada caso é um caso e nesse
momento o médico explica o que aconteceu com a gravidez para ter culminado com a perda
gestacional. Pergunta à mulher se ela tem dúvidas. Em caso de ela as ter, o médico esclarece
todas pacientemente bem como faz encaminhamentos para outros setores do hospital ou da
rede de saúde, quando se fizer necessário.

Em alguns momentos, a mulher ao relatar a perda gestacional se emociona e é acolhida pelo
profissional. Diante do resultado do que ocasionou a perda, as mulheres sentem-se aliviadas e
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aquelas que pretendem engravidar novamente recebem orientações e encaminhamentos ao
ambulatório de GO, a fim de que a gravidez seja acompanhada de imediado. Já aquelas que
não desejam engravidar no momento também recebem orientações acerca dos métodos
contraceptivos que podem ser utilizados. Quando estão acompanhadas pelo parceiro, esse
também recebe orientações sobre os métodos contraceptivos.

Durante os 13 sábados em que acompanhei o serviço, percebi que todo atendimento que é
realizado à mulher em situação de abortamento que chega ao serviço de patologia é feito
conforme orientação do MS (Brasil, 2005): as mulheres são acolhidas, orientadas,
encaminhadas integralmente, de forma eqüitativa e todas as tecnologias são colocadas a sua
disposição. Outro fator muito importante é que, como estamos tratando de um hospital-escola,
a forma como o profissional responsável pelo serviço se implica diretamente na assistência,
orienta seus alunos de forma ética respeitando a dignidade das mulheres em situação de
abortamento. Esse profissional é adequadamente capacitado para a assistência o serviço é
organizado de acordo com os protocolos nacionais (Brasil, 2005) e internacionais
(OPAS/OMS, 2003; 2005). Os alunos de graduação em medicina e enfermagem que
acompanham esse serviço prestado às mulheres têm a oportunidade de, diante da experiência,
apreender como a assistência deve ser adequadamente prestada.

De todos os procedimentos que pude acompanhar no hospital, acredito que o atendimento em
patologia, ao que se presta, mostrou-se o mais completo e integral às mulheres em situação de
abortamento.

Com relação à assistência prestada às mulheres em situação de abortamento, notou-se, a partir
da análise das narrativas e a observação que haviam profissionais muito implicados com a
assistência bem como profissionais que se mantinham distantes da mulher por entenderem que
se ela havia provocado o abortamento, então esse profissional não se sentia responsável pelas
complicações e seqüelas que poderiam advir da interrupção da gravidez.
...Parece que não me envolver com uma pessoa que provocou é mais fácil. Assim,
sabe, eu não vou me envolver, não é problema meu, sabe, eu tento manter aqui,
aquela postura profissional, pelo menos ela não quer. Pelo menos, se está doendo,
se está sangrando, se ela está assustada, se ela está correndo risco de vida, ela não
quis, ela não procurou. Pra mim é um pouco mais complicado do que a mãe que não
quer [...] eu não vou me decepcionar por não ter podido ajudar ela que provocou
(Davi).

158

A postura indicada pelos profissionais gravita em reta de colisão com a assistência acolhedora
preconizada pelo MS: “Acolhimento é o tratamento digno e respeitoso, a escuta, o
reconhecimento e a aceitação das diferenças, o respeito ao direito de decidir de mulheres e
homens, assim como o acesso e a resolutibilidade da assistência” (MS 2005).
Já Rebeca afirma que, embora conviva num ambiente onde os profissionais se utilizam da
postura de frieza em frente às mulheres em situação de abortamento provocado, como uma
forma de manter-se distante dessas, sua postura é de acolher a mulher, permitindo-se
aproximação com ela. Se o abortamento ainda não foi efetivado, sua postura é ficar mais
próxima dessa mulher, com o intuito de fazer com que ela desista do abortamento.

[...] eu não vejo uma frieza, um descuido quando é aborto provocado, eu procuro no
máximo cativar essa mãe, para evitar um próximo, ou para tentar evitar esse, então
é assim, deixa eu cuidar de você, vamos juntas, você não está sozinha nessa
gravidez. Então eu tento reverter o quadro que ela está provocando, entendeu? [...]
Nesse tipo de atendimento nosso, é difícil, a quem se propõe a não viver uma
frieza, que eu também não condeno quem vive essa frieza, porque também é muito
difícil, também, de se lidar, mas pra quem se propõe a ter esse contato com o
paciente e se deixar envolver um pouco mais, a mergulhar um pouco mais nesse
sentimento do paciente e não simplesmente atender como qualquer um, você tem
que tá consciente que vai ter alguma repercussão também fora, você vai levar a
tristeza daqui, você vai ter que ter uma válvula de escape para esse sentimento,
você vai ter que aprender a lidar com isso com o tempo, mas, por outro lado,
também você se envolve com a alegria do paciente, então quando você sai alegre,
você sai muito mais alegre do que da frieza (Rebeca).

Diante da mulher em processo de abortamento provocado, cada profissional tem uma atitude.
Enquanto uns ouvem os motivos; outros se esforçam para suas opiniões pessoais não
interfiram diretamente na assistência que prestam.
[...] pelo menos não deixar que essa opinião pessoal interfira no que eu vou fazer
com essa pessoa; lógico que a partir do momento que a pessoa fala, eu provoquei, é
inevitável que você pense várias coisas, entendeu, por que provocou? E que fique
pensando naquilo, mas eu tento pelo menos não deixar isso atrapalhar (Davi).
A minha tendência é falar [pausa] é ouvir mais até porque, no fundo, você fica entre
a cruz e a espada, porque ela vai alegar coisas que [...] vai falar: “Ai doutor, essa
gravidez no momento não era o bom [...] não era o melhor da minha vida e que a
pessoa com quem eu me relacionei é uma pessoa que já é casada ou é mais jovem
do que eu e não tem condições de arcar com a responsabilidade da gestação e do
filho, então é mais isso e falar e orientar no sentido de não se repetir porque existem
métodos que ela pode usar, que a pílula sai mais barato do que o que ela está
fazendo. Mais apenas é um erro, é uma falha e todo ser humano erra e que merece o
perdão e não seria eu aqui que irei julgar (Carlos).

O discurso de Carlos demonstra ambivalência. Num primeiro momento, afirma que fala e
imediatamente depois afirma que escuta. Porém, a forma como essa “escuta” se processa é
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totalmente diferente da forma preconizada pelo MS. Carlos falou que orienta quanto aos
métodos contraceptivos, porém o primeiro atendimento não é o momento mais adequado para
tratar do planejamento reprodutivo. No momento de dor física e emocional, a mulher espera
que o profissional intervenha, a fim de reduzir a dor física; a dor emocional se dissipará
quando esse primeiro atendimento transcorrer sem a existência de atitudes preconceituosas,
como no exemplo da narrativa acima, que condena e expurga numa atitude quase sacerdotal,
diante da mulher em situação de abortamento provocado.
[...] tento perguntar o porquê, tento saber o porquê daquele motivo, o porquê da
escolha, [...] se haveria outras possibilidades, por que não foram aceitas? É isso que
tenho para passar para elas, mas eu tento ao máximo não julgar, não demonstrar
minha opinião (Letícia).

De todos os profissionais entrevistados Letícia foi a que se demonstrou mais coerente nos
discursos e na atitude. Provavelmente, esse fato deveu-se tanto a sua formação profissional
quanto a sua postura pessoal. Essa profissional fala que oferece “outras possibilidades”. Essa
seria ter o filho ou dá-lo à adoção. Porém, ela demonstrou-se resistente quanto à possibilidade
da adoção, por saber como esse processo ocorre de maneira não muito estruturada.

Em relação aos abortamentos espontâneos, a situação é diferenciada e os profissionais têm
plena consciência disso. Costumam dizer palavras tranqüilizadoras, tendem a sentir
compaixão da mulher e acolhem-na com mais facilidade. Nessas situações, eles demonstramse solidários ao sofrimento da mulher e, de alguma forma, as acolhem.

[...] eu consigo perceber um carinho maior, um cuidado melhor quando eu sei que é
um aborto espontâneo (Rebeca).

A narrativa acima ilustra uma das questões importantes que o tema do abortamento tem
suscitado atualmente. Dados do MS (2005) indicam que os números de abortamentos
provocados têm diminuído no país. Isso remete a duas hipóteses. Na primeira, o uso do
misoprostol, como droga indutora do abortamento fez com que as mulheres deixassem de
utilizar artifícios como agulhas e sondas, que ocasionavam elevados índices de infecção e por
isso não vão mais ao hospital para tratar as seqüelas dos abortamentos realizados na
clandestinidade e de forma insegura. Um outro aspecto importante é que as mulheres, sabendo
que se buscarem ao hospital alegando que tiveram um abortamento espontâneo será mais bem
recebidas nesses serviços, o que explica a atitude da mulher em esconder que provocou o
abortamento e isso interfere na forma como esses abortamentos são notificados.
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[...] você sente vontade de abraçar, de estar ali do lado e falar assim, poxa, vamos
tentar de novo, quem sabe Deus não vai te dar um mais bonito, um melhor, um com
a carinha que vai assim puxar mais você, eu tento confortar, eu tento dar conforto
(Elza).
[...] aquelas que o aborto aconteceu e elas desejavam demais essa gravidez, eu
procuro num conselho, falando que ela é jovem, que ela pode tentar outra gravidez,
que o casal é jovem e que é como se fosse uma árvore, que tem os frutos maduros,
mas que infelizmente, mesmo sendo a primeira gestação dela e ela abortando, que o
fruto que ela está dando apodreceu, não deu certo, mais que outros darão com
bastante saúde (Carlos).

Perguntamos aos profissionais que tipos de sentimentos emergiam quando assistiam mulheres
em situação de abortamento provocado. Todos foram unânimes ao afirmar que não gostavam
de atendê-las, sentiam-se mal, procuravam evitá-las. Sentimentos como raiva, choque foram
enunciados, bem como impulsos violentos. O sofrimento das mulheres em situação de
abortamento não foi considerado. Esses sentimentos também foram encontrados em outras
pesquisas que abordam o tema, enfocando os mesmos critérios deste estudo (Oliveira, 2005,
Gesteira, 2006)

[...] eu lido muito mal ainda com isso. Sinto raiva, sentimento de justiça, querer
proteger o neném, da mãe não saber o que está fazendo. [...] Mas me dá uma revolta
[...]. Na verdade, eu não gosto, e aborto provocado eu tento evitar, ainda mais
quando já está consumado, não tem jeito de voltar, já está abortando mesmo, é uma
coisa que mexe comigo, eu me importo muito com isso, tem gente que não se
importa, não está nem aí, mais isso mexe muito comigo então como mexe muito
comigo eu tento evitar. Agora se eu tenho que atender, aí não tem jeito, depois eu
fico triste é claro (Rebeca).
[...] E uma coisa também, sabe que vontade, uma outra vontade que me deu? De
bater na mãe dela, bater na mãe da criança. Aí dava vontade de socar aquela pessoa
(Elza).
Não gera piedade (Davi).

Já outros profissionais, embora também afirmem sentirem-se revoltados, não permitem que
esse sentimento os impeça de entender e aceitar os motivos que levaram aquela mulher a
interromper a gestação.

[...] o primeiro que vem é a revolta, assim, meu Deus, como que a pessoa chega a
esse extremo, como é essa situação, mas depois, quando você vai entrando na
história, vai entendendo, vai conhecendo, ainda que não justifique, a história dela
não justificava, mas, você começa a compreender, a opção que ela fez (Letícia).
[...] dá um pouco de revolta, principalmente quando você vê que é um feto maior, aí
você vê aquela cena ali, às vezes dá um pouco de revolta, mas, também, por outro
lado, procuro entender o lado dela, saber o que levou ela a fazer porque ninguém
faz uma assim sem ter um motivo (Ruth).
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Os profissionais demonstraram ser importante entender os motivos que levaram a mulher a
praticar o abortamento para que possam se solidarizarem com elas, a partir daí, sentirem-se
mais à vontade de estabelecer um cuidado mais próximo das mulheres. Dolto (1989) em um
artigo intitulado “A propósito do aborto” declara que os profissionais de saúde não podem
suportar a idéia de que uma mulher possa realizar um abortamento e que esses profissionais,
diante dessa situação, sentem-se cúmplices: “[...] esse sentimento de cumplicidade
fantasmizada é um dos maiores inimigos da escuta médica”.

Os profissionais afirmaram que não sabem lidar direito com a situação. Não receberam
treinamento apropriado nos cursos de formação, nem no serviço que atualmente integram.
Importante ressaltar, que alguns profissionais se esforçam para conseguir lidar com a situação
de forma não-preconceituosa.

[...] todas as duas vezes que eu lidei com isso, eu não estava preparada pra lidar com
isso; eu lidei assim, no susto, chegou e eu peguei, eu fiz o que tinha que fazer. Na
hora eu não pensei em quem estivesse com a razão, então não, então vamos cuidar,
é assim (Elza).
[...] nos primeiros anos de faculdade, eu tinha mais dificuldade com isso; assim, eu
tinha mais dificuldade em não ser preconceituoso, sabe, em receber a pessoa, sem
nenhum tipo de preconceito. Eu acabava gerando “pré-conceitos”, sobre as pessoas,
e eu, isso foi uma guerra que eu travei comigo mesmo, durante a faculdade, de não
fazer, não fazer, eles batem tanto nessa tecla de que você está aqui para tratar, não
está aqui pra julgar, então eu entrei na GO um pouco mais preparado (Davi).

Já diante da mulher em situação de abortamento espontâneo, os sentimentos emergentes nos
profissionais são totalmente contrários àqueles das mulheres em situação de abortamento
provocado. Alguns percebem esse fato. Os profissionais ficam compadecidos do sofrimento
da mãe. Não é à toa que mulheres que provocaram o abortamento, muitas vezes ao buscarem
os serviços hospitalares afirmam terem sofrido abortamentos espontâneos, pois isso as afasta
de todo o julgamento moral e modificam o tratamento que será destinado a elas.

[...] sentimento totalmente inverso, coitada da mãe, deve estar tentando, como é
difícil perder um filho, aí muda completamente o sentimento é de cuidar da mãe.
Que triste o que aconteceu, vamos lutar para na próxima dar certo, aí é
completamente diferente (Rebeca).
Tristeza, dor, pena (Elza).
[...] muito triste, eu fico me colocando no lugar delas, deve ser um vazio muito
grande, porque você espera aquela vida e na maioria das vezes, espera, às vezes é o
primeiro filho, às vezes já está tentando várias vezes e você perde aquela criança ali,
elas ficam bastante abaladas (Ivone).
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[...] algo como compaixão, assim, tentar estar do lado no sofrimento, tentar
acalentá-la, eu acho que é, tem diferença [...] (Letícia).

Diante desses registros, conseguimos constatar que os modos como os profissionais atendem
as mulheres em situação de abortamento estão intimamente associados à forma como eles
vêem essa temática, ou seja, com a sua subjetividade. O fato de o profissional ser homem ou
ser mulher não altera a sua assistência.

O que percebemos que é no intuito de salvar uma vida, o profissional descarta a possibilidade
de aplicação de um planejamento efetivo em saúde que auxiliaria as mulheres em situação de
abortamento a não terem que recorrer de forma não-adequada a esse método, para regularem
suas funções reprodutivas.

Na cadeia do trabalho em saúde, percebemos que os profissionais não são preparados e,
estrategicamente, o serviço também não está organizado para realizar uma assistência efetiva.
Isso perpetua o ciclo de concepção indesejada – abortamento provocado. Precisa ser rompido
esse esquema.

4.2.2 As Mulheres em Situação de Abortamento: Suas Necessidades de Saúde.
A construção desse eixo temático deve-se à constatação de que as mulheres em situação de
abortamento não têm suas necessidades de saúde satisfeitas pelos serviços de saúde. Stotz
(1991) afirma que as necessidades de saúde emergem a partir de sua dimensão social, sendo a
síntese das exigências, das condições particulares de indivíduo; são históricas, dinâmicas e
cambiantes; possuem um componente de natureza subjetiva e individual e não são um
conceito suscetível a ser defendido nem pelo indivíduo isolado “livre”, abstraído de suas
relações sociais, concretas, nem pela “estrutura” social colocada de uma forma genérica. Ou
seja, no caso das mulheres em situação de abortamento, podemos afirmar que a
clandestinidade as leva a praticar o abortamento de forma insegura; o abortamento coloca as
mulheres em situação de risco à saúde; ao buscarem assistência nos hospitais para tratarem
dos abortamentos malsucedidos, essas mulheres são discriminadas e tratadas como
criminosas; quando não o são, o atendimento imediato lhes é negado ou até mesmo realizado
de maneira hostil; e, por fim, o hospital, lugar que deveria cuidar da saúde e orientar as
mulheres nessa situação, provoca mais violência moral, institucional, negando a elas o
cuidado integral de que elas efetivamente necessitam, assim, mais uma vez violam-se os
direitos à saúde integral que são direitos de todos os cidadãos.
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O fato de o abortamento ser um tema complexo aponta que a assistência às mulheres nessa
situação demanda integralidade nas ações de saúde que se iniciam desde as experiências
reprodutivas, contraceptivas até o exercício da autonomia – ter ou não ter aquele filho ou
filha.

O abortamento traz à baila questões objetivas (socioeconômicas, trabalho, conjugais,
corporais), bem como subjetivas (constituição da pessoa, sua história de vida, a história
daquela gestação, os sentimentos – raiva, medo, culpa, bem como a religiosidade e a
formação moral daquela mulher). Esses somados à ilegalidade colocam a mulher numa
completa situação de solidão (Arendt, 1975), pois ela, diante de uma gravidez indesejada, se
vê diante de toda sorte, leiloando sua própria vida, a fim de resolver aquele problema que no
momento se mostra mais grave.

A experiência do abortamento é muitas vezes estigmatizada como algo que fica marcado de
maneira negativa. Nenhuma mulher gosta de fazer um abortamento. Quando recorre a esse
evento, é porque não encontra outra solução. Alguns setores sociais que se colocam contrários
ao abortamento afirmam que é uma experiência que fica negativamente marcada na vida da
mulher. Nossos estudos indicam que sim, a experiência do abortamento traz seqüelas
negativas quando ele é vivenciado de forma violenta, deixando a mulher numa extrema
vulnerabilidade. Porém, quando ela está decidida racionalmente a fazê-lo, aí, sim, não deixará
traumas. Algumas pesquisas (Oliveira, Vianna e Scavone et al, 98; Oliveira. 2008) apontam
que as mulheres, depois de um abortamento, sofrem sintomas compatíveis com o estresse póstraumático. Observamos que essa sintomatologia não é causada pela necessidade de
interromper a gravidez em si, mas, sim, por toda situação que a clandestinidade coloca as
mulheres que viveram tal situação. A ilegalidade, ou seja, o rompimento com a norma legal e
moral, o medo de morrer, o medo de ser presa, o arrependimento quando se vê diante de uma
situação para a qual ela não foi preparada; a experiência da dor que na sua fantasia não
existiria; o enigma da perda, esse despreparo, o fato de não ser acompanhada por ninguém que
acolha essa dor, isso, sim, deixa marcas profundas. A solidão, o desamparo, esses elementos
são registrados de forma muito negativa.
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4.2.2.1 Categoria 1 - As experiências reprodutivas

Essa categoria emergiu nas narrativas das mulheres quando perguntávamos sobre a gestação
atual, como havia acontecido; se havia sido planejada; e, quando não, se elas estavam
utilizando algum método para evitá-la. A maioria das mulheres entrevistadas afirmava que
aquela gestação não havia sido planejada e que não usava métodos contraceptivos ou usava-os
de forma irregular, resultando na instalação da gravidez. Diante desse fato, a entrevista foi
aprofundada, a fim de tentar encontrar elementos que indicassem que tipo de conhecimento e
acesso as mulheres realmente tinham sobre os contraceptivos, pois, de acordo com Brasil
(2005) é função do SUS:

[...] a prevenção da gravidez não desejada, do abortamento e de suas conseqüências
são de alta prioridade para profissionais de saúde. Às mulheres deve ser garantido o
acesso: à informação e orientação humana e solidária; ao abortamento previsto em
lei; à atenção de qualidade em complicações derivadas de abortos, e ao
planejamento reprodutivo, pós-abortamento para inclusive evitar abortamentos
repetidos.

Embora o MS preconize essa diretriz, de fato isso não ocorre. Perguntamos às mulheres com
que regularidade elas procuravam os serviços de saúde. De maneira geral, elas os buscavam
com certa regularidade nas UBS do bairro onde moravam ou trabalhavam, principalmente
para tratarem de questões relacionadas ao ciclo gravídico puerperal.

[...] vou de 6 em 6 meses, para fazer preventivo ou quando acontece alguma coisa
comigo assim. Que nem eu tenho que ir agora porque eu tive muitos filhos e vou
ver se o médico passa pra mim, como chama mesmo aquela cirurgia que faz quando
a gente tem um monte de filhos, para poder fechar um pouco (Lurdes).
Vou de ano em ano (Helena).
Eu vou todo ano fazer preventivo (Márcia).
Faço exames preventivos de 6 em 6 meses (Marta).
[...] tem mais ou menos, vai fazer 1 ano (Janaina).

Outras, Olívia, Rafaela e Elen, como possuíam convênio médico particular, também iam com
regularidade aos médicos, a fim de fazerem exames preventivos.
De ano em ano. Tenho convênio particular (Rafaela).
A cada 6 meses [...] dependendo da necessidade (Elen).
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Já Alice esteve pela última vez num serviço de saúde (HUCAM), após o nascimento de sua
última filha. Ou seja, buscou o serviço, para resolver questões relacionadas ao puerpério.

Tem três anos que eu não venho aqui. A última vez que eu vim aqui foi em agosto
de 2003 depois que a minha filha nasceu [...] acho que eu vim para fazer revisão do
parto, sei lá (Alice).

Flávia afirma nunca ter feito exames preventivos e que só buscou assistência na UBS perto de
sua casa após ter abortado espontaneamente a sua primeira gestação, porém não fez os exames
solicitados pelo profissional que a atendeu.

Eu nunca fiz preventivo, marquei da vez que eu perdi meu primeiro bebê, só que aí
como eu entrei no estágio, e tinha pouco tempo, aí eu pensei, não vou faltar ao
serviço logo agora para poder fazer [o exame], aí eu peguei e não fui (Flávia).

Perguntamos às mulheres se elas tinham informação acerca de métodos que poderiam ser
utilizados, para evitar a gravidez. Todas informaram terem conhecimento da camisinha, pílula
e outras ainda acrescentaram a possibilidade de uso da camisinha feminina, diafragma, Diu.

Pílula, camisinha, o tal do Diu, eu sei todos ué, a tabelinha, a camisinha de mulher
(Alice).
Eu conheço anticoncepcional, o método da camisinha, o diafragma (Joice).
Eu conheço as pílulas, anticoncepcionais via oral, eu conheço as injeções, que
podem ser no mês, de 3 em 3 meses, eu conheço o Diu, eu conheço o preservativo,
masculino e feminino (Elen).
Camisinha, comprimido, e tem o Diu também (Helena).
No posto tem injeção, eles dão muita camisinha, é [...] anticoncepcional (Janaina).

Com relação ao acesso aos métodos contraceptivos, as mulheres relataram facilidade em
adquiri-los, seja na UBS, seja quando elas mesmas compravam. Ainda assim Janaina afirmou
que “deu bobeira ao engravidar”.

No posto eu sei que eles dão [...] só quem freqüenta, faz consulta lá é que pega
(Alice).
Se é fácil ou difícil? [risos]. Olha, para te falar a verdade, hoje em dia, às vezes,
assim, eu paro e penso, pela quantidade de filho que eu tenho, mas eu acho que hoje
em dia tem muitos métodos para gente [...] a gente engravida mesmo porque a
gente, a gente cai na bobeira de engravidar (Janaina).
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As mulheres demonstraram que possuíam informação acerca dos programas de saúde. Na
época desta pesquisa, o MS determinou que medicamentos contraceptivos fossem mais bem
distribuídos na rede de saúde e vendidos a baixos curtos.

É fácil. Até a minha mãe me falou: “Oh, minha filha, parece que está trinta
centavos um anticoncepcional, tá barato, vê se você pega e compra um monte, e no
posto dão de graça” (Helena).
Agora com essa lei que entrou agora vai ser mais fácil, porque que nem
antigamente, assim, eu ia no postinho pegar remédio, tinha vez que não tinha e eu
não tinha dinheiro para comprar aí eu ficava sem. Que nem esse mês mesmo, eu
fiquei dois meses sem tomar injeção, porque agora eu estou tomando injeção,
porque remédio eu esqueço. E me parece que desde a segunda-feira passada que o
remédio é mais baratinho, aí agora eu já posso comprar, se for mais barato, já dá
para mim comprar (Lurdes).

Monteiro e Adesse (2007) e França (1995) afirmam que somente 38% das mulheres em idade
reprodutiva estão teoricamente fora do risco de engravidar. Da parcela dessas, 16% foram
esterilizadas e as outras 22% utilizam contraceptivos; o restante, ou seja 62% das mulheres
poderão engravidar.

Embora as mulheres relatassem ter acesso aos meios contraceptivos e conhecê-los, pelas
narrativas pode-se observar que algumas faziam uso do medicamento de maneira irregular ou
inadequada, e esse foi o fator primordial para a instalação de uma gestação não planejada.

Faúndes e Barzelatto (2004) afirmam que o número de gestações indesejadas e,
conseqüentemente, o número de abortamentos inseguros diminuiriam se as mulheres tivessem
mais acesso de conhecimento completo, apropriado e efetivo sobre os meios contraceptivos.
Ou seja, educação plena e permanente sobre a forma de usar o contraceptivo, bem como
autonomia em relação ao planejamento familiar e a participação do parceiro na escolha do
melhor método para o casal (Duarte et al, 2002; Rodrigues et al, 2005). Outra informação que
chamou a atenção era a forma como as mulheres relatavam usar os métodos contraceptivos.
Isso sugere que a orientação dada pelo profissional de saúde não atingiu seu objetivo, uma vez
que o medicamento era usado de maneira totalmente inadequada.

Das mulheres que relatavam o uso de camisinha, como Marta, faziam uso eventualmente e, no
caso de Alice, o método era associado ao da tabelinha.
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No começo, sim, usava camisinha, depois, a gente parou de usar [...]. Eu nem pensei
em engravidar; não me preocupei, porque não era sempre que eu ficava com ele; era
só de vez em quando. Eu contava mais assim, a menstruação veio hoje e aí eu
contava quinze dias e evitava (Alice).
Usava camisinha [...] eu parei de tomar n’é, por causa da pressão, estava me
fazendo muito mal, e eu passei a não tomar mais (Marta).

Joice e Elen utilizavam contraceptivos hormonais. Os efeitos colaterais do remédio fizeram
com que deixassem de usá-lo ou, como no caso de Joice, o fizesse de forma totalmente
equivocada. Embora Elen afirme ter agendado uma consulta com o médico, a fim de
modificar o medicamento, durante o tempo de espera entre a pausa no medicamento e a
consulta, não utilizou nenhum método alternativo.

Eu tinha parado de tomar o anticoncepcional, porque estava me fazendo mal [...].
Enjôo, parecia que eu tava grávida, vontade de vomitar [...] já tinha três meses que
eu tinha parado, só que às vezes eu tomava [...] quando eu achava que era o
momento, tipo assim, eu ficava menstruada hoje, aí eu esperava o ciclo parar,
durante três dias eu tinha relação normal, depois eu tomava (Joice).
Não estava usando nada [...]. Eu estava usando um remédio chamado Diclin por ter
[...] é ovário policístico [...] estou fazendo tratamento com Diclin, só que o Diclin
tem reações no meu organismo, meu estomago não aceita; segundo os médicos, ele
não aceita o hormônio [pausa] e, eu tive algumas reações e parei. E foi muito difícil
conseguir uma consulta n’é, e eu fiquei um tempo sem medicação (Elen).

Janaina estava tomando injeção e as informações que teve do profissional de saúde que a
atendeu deixou-a confusa acerca da efetividade do método.

O posto. Aí, eu imaginei que a injeção não estava fazendo efeito, porque a Doutora
falou assim: olha, o período que você estiver tomando a injeção, você não vai ter
sangramento, só que aí começou o contrário, tomava e todo mês certinho a
menstruação. Aí eu falei assim, ah, eu vou parar de tomar. Aí parei de tomar e [...]
barriga! A Dra. falou: não era pra você ter parado porque esse sangramento ia
sumir. Mas aí também antes de eu começar a tomar essa injeção, eu fiquei um bom
período sem me prevenir e não engravidei (Janaina).

Helena relatou que não utilizava nenhum método contraceptivo, pois o companheiro afirmava
ter feito uma vasectomia.

Não, eu não tomei remédio porque ele falou que ele tinha feito um treco lá que não
engravidava mais, ele tinha feito uma ligadura, entendeu, ele falou isso para mim.
Mais eu poderia estar usando a camisinha também para prevenir doenças também,
mais eu não usei também (Helena).
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Um dado chama a atenção: preocupação maior das mulheres entrevistadas recaía sobre a
gravidez. Em nenhuma das 19 entrevistas houve a citação de utilização de métodos
contraceptivos de barreira, a fim de se protegerem de doenças sexualmente transmissíveis.

Acerca da procura pelos serviços de saúde, com a finalidade de iniciar o pré-natal, algumas
demonstraram resistência, pois ainda não tinham a comprovação da gravidez, como Alice,
Lurdes, Flávia, ou encontravam-se diante de uma gravidez indesejada, como no caso de
Helena.

Não (Alice).
Não, eu ia fazer, porque todo pré-natal eu sempre enrolo e só começo depois de três
meses, que eu ainda acredito que eu não estou [grávida] (Lurdes).
Não, não deu tempo [...] Eu achava que estava muito cedo para fazer exame
(Flávia).
Eu tinha marcado uma consulta (Joice).
Com três meses, tem pouco tempo, não tem muito tempo não, que eu não tava bem,
entendeu (Helena).

Já outras, mesmo não tendo planejado a gravidez, assim que se perceberam grávidas iniciaram
imediatamente o acompanhamento.

Comecei no dia seguinte [...] eu procurei uma médica, para que ela iniciasse os
exames do procedimento normal do pré-natal. E eu fui até o Posto Médico. Olha,
quando ela pediu os exames, ela já pediu uma ultra-sonografia, porque minha
barriga estava muito grande, e ela achava que eu já tinha mais de 2 meses, n’é,
então ela ficou preocupada com isso, preocupada também com a possibilidade de
ter gêmeos de novo. Aí eu fui, fiz a ultra-som particular mesmo (Elen).
Eu acredito que umas 3, porque eu já ia fazer 3 meses (Márcia).
Fiz [...] umas 4 consultas (Marta).

Nos serviços de saúde, os profissionais não questionam se aquela gestação está sendo aceita
pela mulher. No Brasil, as mulheres não podem optar por suprimir uma gestação que foi
resultada de um planejamento contraceptivo inadequado.

Por isso o fato de a mulher não querer levar a gestação adiante não é considerado e nem
acolhido pelos profissionais da assistência primária. Isso faz com que muitas mulheres, ao
perceberem-se grávidas, não busquem diagnosticar efetivamente a presença da gestação e

169

partam para sua interrupção imediata, que é realizada de maneira clandestina, correndo
inúmeros riscos, desde a prisão até a morte.

4.2.2.2 Categoria 2 - Como as mulheres perceberam-se grávidas
Como as mulheres entrevistadas se perceberam grávidas? Essa foi outra pergunta feita a elas.
Márcia, Flávia e Olívia queriam ter um filho, por isso suspenderam o uso dos contraceptivos.
Márcia havia perdido uma gestação há dois anos e, conforme orientação de seu médico, ela
esperou esse tempo, para que seu corpo se recuperasse, assim pudesse tentar uma nova
gravidez.

[...] Eu esperei, o médico falou que tinha que esperar n’é [...] esperei 2 anos. a gente
quando quer, fica n’é, marca tudo direitinho, e aí fui no médico, até que eu tirei
[pausa] eu fui num [pausa], eu fui num posto, e tinha uns 20 dias que a menstruação
estava atrasada, fui no posto fiz um exame, deu negativo, deu negativo o exame,
mas eu estava sentindo muito enjôo, muita coisa diferente, aí eu pensei, gente,
alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está errada [...] (Márcia).

Flávia também teve um abortamento espontâneo, que aconteceu em casa, no ano anterior.
Afirma ter procurado a unidade de saúde próxima da sua casa, a fim de buscar explicações
que justificassem a perda, porém a médica que a atendeu tranqüilizou-a, dizendo que era
comum mulheres perderem suas primeiras gravidezes e que ela não se preocupasse, que
esperasse um pouco, para tentar uma nova gestação.
Eu engravidei o ano passado, só que eu perdi também. Nós queríamos (Flávia).

Olívia é auxiliar de enfermagem, ela e o marido estavam planejando a gestação. Olívia havia
estado no médico, para checar se estava tudo certo com sua saúde, porém descobriu um
mioma e esse diagnóstico foi um dificultador para a instalação de uma gestação, o que deixou
ela e o marido muito tristes.

Eu fui no médico no ano passado, a gente queria muito casar e engravidar logo
(Olívia).

Todas as demais mulheres entrevistadas não estavam planejando engravidar naquele momento
de suas vidas, quer por estarem com dificuldades financeiras, como Lurdes, quer por estarem
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com uma situação profissional não-organizada (Elen), quer por estarem em processo de
separação do companheiro (Rafaela e Helena), quer por descuido (Janaina e Joice).

Não, eu não queria engravidar (Lurdes).
Não no momento [pausa], planejando mais futuramente (Elen).
Foi uma coisa que eu não esperava. Eu estava ficando com uma pessoa, acho que
há uns dois meses e tava tudo bem, ele me falava um monte de coisas que queria
casar, aí depois não demos certo, eu não quis mais, entendeu, nós dois, nem eu nem
ele. Aí depois eu descobri, fiquei sabendo que estava grávida, até então tinha
terminado (Helena).
Olha, na verdade [...] eu não estava não. Ele, que ele não tem filho n’é, ele era doido
pra ter, mas, foi assim, foi uma coisa que aconteceu assim, mesmo por acontecer,
foi assim, eu estava tomando injeção. De 3 em 3 meses [...] (Janaina).

Todas as mulheres entrevistadas, sem exceção, souberam que estavam grávidas quando
perceberam o atraso da menstruação, bem como das alterações corporais. As mulheres que já
tinham filhos demonstraram mais facilidade em reconhecer as alterações corporais da
gravidez.

A minha menstruação estava atrasada e ela nunca atrasou, então mais ou menos eu
achava que estava grávida, nunca tinha ocorrido dela atrasar, já atrasou dias, mais
não tantos (Alice).
Minha menstruação atrasou dois meses e ela não é de atrasar, vem sempre no dia
certinho, aí eu pensei, vou esperar pelo menos dois meses, para poder fazer o
exame, aí eu fiz o exame; só que quando eu vim aqui na terça-feira, que eu já estava
com dor aqui [aponta para a pelve], eu não tinha feito o exame ainda não, fiz o
exame na quarta-feira (Flávia).
Porque minha menstruação atrasou [...] eu senti uma diferença, estava um tamanho
um pouquinho aumentada, e [pausa] a barriga estava assim, um pouquinho inchada,
assim, além do normal já (Elen).
A gente, já sabe n’é? [...] aí eu vi os seios começaram a mudar, começou aumentar,
enjôo, aí eu falei com ele, ah, estou grávida, ele nem acreditava muito, aí eu falava,
estou grávida, tenho certeza de que estou grávida, aí a barriga foi mudando, aí vi,
realmente eu estou grávida (Janaina).

Diante da constatação da gestação, os sentimentos desencadeados foram pertinentes ao fato de
a gestação estar sendo esperada ou não. As mulheres que estavam planejando a gestação
afirmaram que ficaram felizes com a constatação, ou mesmo no caso de Joice, que não havia
planejado, embora tenha inicialmente ficado um pouco assustada, ao compartilhar o
diagnóstico com o marido e esse, tendo-se demonstrado feliz, foi um fator que a tranqüilizou;
a partir disso se permitiu também ficar feliz.
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Ficamos felizes (Flávia).
Liguei para o meu marido na hora, ai ele ficou feliz da vida, foi ótimo (Olívia)
Feliz n’é (Márcia).
Eu me senti bem, o marido gostou, ficamos felizes (Joice).

Desespero, preocupação, choque, foram reações que acometeram as mulheres que naquele
momento de suas vidas uma gestação não seria bem vinda, quer por não terem um
relacionamento estável, quer por já terem muitos filhos, quer por estarem rompendo um laço
afetivo, quer por não terem condições financeiras, quer por questões de relacionadas a sua
própria saúde.

Bem, nem boa e nem ruim, sei lá dependeria depois como seria quando eu falasse
com o pai, porque até então eu não falei nada (Alice).
Eu fiquei como sempre fiquei dos outros filhos, eu fiquei desesperada, mas eu
aceitei n’é? Porque veio n’é? (Lurdes).
Fiquei preocupada n’é? Porque afinal de contas, a forma de vida que eu e meu
marido levamos hoje, a gente está mudando de Estado. Não imaginava ter um filho,
então eu fiquei um pouco assustada e, aí depois que eu procurei fazer o teste de
farmácia, deu positivo, fiz o teste no laboratório e deu positivo, comecei a me
acostumar com a idéia de ter outro filho [...] Ficou muito feliz [o marido] (Elen).
Eu fiquei desesperada, porque não queria mais filho, porque assim, a situação que
eu me encontrava, era ruim, eu estava com o orgulho ferido, eu estava [...] eu estava
muito pra baixo e muito triste, muito magoada. Eu cheguei a fazer um quadro de
anorexia, porque em 15 dias eu perdi 8 kg [...] Estava triste, mas eu fiquei feliz [...]
(Rafaela).
Foi um choque, para mim desmoronou o mundo, entendeu? Eu não tinha mais nada
com ele e inclusive ele já estava com outra pessoa [...] chorei, entrei em depressão,
tomei remédio [...]. Triste não, eu fiquei arrasada, descabelada, de arrancar os
cabelos [...]. Ele não quis nem saber [chora], ele não quis saber. Aí depois eu contei
para minha irmã e a minha irmã, tadinha, ela tentou resolver para mim, conversando
com ele, ligando para ele, falando como é que eu tava, só que ele falava que não
queria saber. Aí, logo depois, a barriga começou a crescer, aí eu fui lá e procurei por
ele. Ele já estava morando com outra pessoa já. Mesmo assim ele me expulsou, ele
tem uma loja de negócio de carro, de peças, ele me expulsou da loja. Foi horrível
(Helena).
Para falar a verdade, eu fiquei muito arrasada, porque, assim, eu estava, assim,
estava trabalhando antes, em um serviço fixo, depois saí de lá, arrumei bico, falei,
meu Deus, agora eu vou ficar doida, [...] (Janaina).
Eu fiquei bem assustada. Bem, porque, eu pensei até em tirar, como estava no
começo, depois eu pensei bem e falei não [...] aí eu deixei (Marta).

Toda gravidez tem uma dinâmica psíquica própria, traduzida pela ansiedade ou ambivalência
diante da constatação da gestação. Esses conflitos são potencializados em maior ou em menor
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grau pelo fato de a gravidez, embora não planejada, poder ser aceita ou rejeitada pela mulher;
Espírito Santo e Vieira (2007) corroboram que o fato de a gravidez não ser bem-vinda naquele
momento pode conduzir ao abortamento. Outros estudos (Oliveira, 2005; Gesteira, 2006)
também indicaram a existência desses sentimentos diante de uma gestação não-planejada.

4.2.2.3 Categoria 3 - A experiência do abortamento

Abortamentos espontâneos e provocados são vivenciados de formas diferentes embora sejam
ambas as experiências exclusivamente femininas íntimas, singulares e subjetivas. A forma
como cada mulher o vivencia pode ser remetido a outros eventos correlacionados a perdas que
já tenham ocorrido em suas vidas.

Num evento espontâneo, o fator inesperado entra, rompendo a sensação de onipotência que o
estado da gravidez deixa na mulher. Pode configurar uma ferida narcísea grave, que as leva a
sentirem-se culpadas pela perda. Essa culpa, conforme verificamos na introdução deste
estudo, ocorre, porque a gravidez é vivenciada de forma ambivalente: o desejo e o não-desejo
de ter aquele filho, quando em situação de abortamento, fazem com que a mulher se sinta
como se tivesse “matado” aquele filho.

Já nos eventos em que o abortamento é provocado pela mulher, essa sensação de ter “matado”
é real e é recheada pelas interferências sociais, religiosas e morais, nas quais a mulher tem de
encarar quando decide independentemente do motivo, interromper o estado gravídico.

Neste estudo, notamos que mulheres que já tinham constatado a gestação e que já haviam
iniciado o programa de pré-natal, bem como já haviam feito USG lidaram mais mal com o
evento do abortamento do que aquelas, cujos cuidados iniciais não haviam sido começado.
Isso nos leva a crer que a confirmação da gestação, bem como o uso da tecnologia por meio da
imagem do bebê auxiliam na formação do vínculo mãe-bebê (Grigoletti, 2005). Nesses casos,
o que se perde não era uma gestação e, sim, um filho em potencial.

Diante da constatação da gravidez compreendida pela maioria das mulheres entrevistadas a
partir das percepções em seus corpos como os primeiros sintomas a denunciarem as alterações
gravídicas, essas mulheres depararam-se com a pergunta fundamental que provavelmente a
maioria faz ao perceber-se grávida: “Manter ou não? Eis a questão!”
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Esse pensamento ocorre a partir da análise racional do conjunto de situações nas quais as
mulheres encontravam-se naquele momento de constatação das gravidezes. O fato de não
estarem vivenciando uma relação conjugal estável, como nos casos de Helena, Rafaela,
Késsia, Noemia, bem como Carla.

Eu comecei a entrar em desespero, e aí comecei a rejeitar, porque eu não queria [...]
no princípio, me veio na cabeça, vou tirar [...] eu vou fazer o ultra-som, depois,
dependendo de quantos meses eu estiver, se eu estiver antes de 2 meses, tem como
tirar, depois de 3 meses não tem como mais, porque é risco pra mim (Rafaela).

Eu conversei com ele, entendeu? E ele não queria saber e eu já tinha as minhas
meninas, aí eu parti para outro método n’é? Para tentar tirar (Helena).

Lurdes e Janaina afirmaram que quando se perceberam grávidas pensaram imediatamente na
situação econômica que estavam vivendo. A primeira, com 3 filhos e uma renda familiar de
R$ 350,00; a segunda, com 5 filhos e desempregada. O fato de não terem condições
financeiras de criar mais um filho naquele momento fez com que cogitassem um abortamento.
As narrativas das mulheres apontam para o argumento de que toda criança tem o direito de
nascer em uma família onde possa ser amada e desejada, bem como tenha condições matérias
para proporcional boas condições para o seu desenvolvimento pleno.

Pensar eu pensei, assim como eu pensei em todos os meus filhos, mas coragem eu
não tive não, eu morro de medo desses negócios. Eu já tive amigas minhas que já
fizeram e que quase morreram, nossa, eu morro de medo (Lurdes).
Eu cheguei a pensar várias vezes (Janaina).

Marta já havia vivenciado 3 abortamentos anteriores, todos ocasionados por aumento de
pressão sanguínea. Ela sabia que uma gestação colocava sua vida em risco. Diante da
possibilidade da gravidez e após ter vivenciado as perdas anteriores de forma muito
traumática, pensou em não seguir com a gestação atual.

Eu pensei até em tirar, como estava no começo, depois eu pensei bem e falei não
[...] aí eu deixei, porque [...] já que eu tinha feito, já que tinha acontecido, eu ia
fazer um aborto? (Marta)

A reação do parceiro após o anúncio da gravidez também foi um fator muito importante tanto
para a manutenção quanto para a supressão da gravidez. Estudos no Brasil acerca da
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participação masculina tanto dos métodos contraceptivos (Duarte, 2002) como na manutenção
da gestação são insuficientes (Rodrigues e Hoga, 2005). As conferência do Cairo e Beijing
recomendam a implementação de pesquisa e o desenvolvimento de programas, a fim de
incluir a perspectiva masculina sobre esses temas, bem como promover maior envolvimento
do homem na saúde sexual e reprodutiva (Berquó, 1999; Scavone, 1999). Pois as pesquisas
que existem versam apenas sobre a esfera legal e as atitudes dos homens diante do
abortamento.

Tivemos acesso somente a duas pesquisas sobre as perspectivas masculinas diante do
abortamento. No primeiro estudo, Duarte et al. (2002) analisa a perspectiva masculina acerca
dos abortamentos provocados. Nos resultados desse estudo, observou-se que os homens
demonstraram-se mais tolerantes ao abortamento quando a gravidez configurava risco físico;
a falta de possibilidade emocional da mulher em levar a gestação à diante, bem como o fato
de a mulher não desejar aquela gestação. Homens com maior escolaridade também eram mais
tolerantes. Aqueles homens que escolheram o método junto com a parceira foram os que se
posicionaram mais favoravelmente à interrupção da gestação.

O envolvimento do homem na questão do abortamento está diretamente correlacionado ao
tipo e a qualidade da relação existente entre o casal, ou seja, caso a gravidez seja decorrente
de uma relação fortuita, a possibilidade de envolvimento do homem na possível escolha pelo
abortamento e sua concretização é inexistente. Quanto maior for o equilíbrio de gênero na
relação do homem com sua parceira, maior será a possibilidade de ele se perceber como
protagonista da decisão em face do abortamento, porém, deixando a decisão final ao crivo da
mulher. Para os homens, o abortamento pode significar a liberdade de um vínculo que
necessariamente se forma com a paternidade, que eles não desejariam. Ou seja, o significado
da reprodução parece estar necessariamente atrelado à mudança de uma conduta
irresponsável, livre de compromissos, para uma vida regrada e familiar.

Mesmo assim, a decisão da mulher pelo abortamento pode levar o homem ao ressentimento
pela frustração, sentimento esse que também pode surgir, caso a mulher os obrigue a mudar o
rumo de suas vida, tornando-os pais quando eles não o querem. Esta autora sugere que o tema
deve ser discutido, levando em consideração os papéis de gênero.
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Já no segundo estudo, Rodrigues e Hoga (2005) buscaram compreender a experiência de
homens que compartilharam do processo de abortamento espontâneo de suas parceiras. Os
achados do estudo indicaram que os homens foram surpreendidos pela notícia da gravidez, o
que, segundo os autores, comprova a tese da precária participação masculina nas questões
reprodutivas do casal. As chances de os homens assumirem mais facilmente as
responsabilidades diante de uma gestação não planejada estão diretamente correlacionadas à
existência de um vínculo conjugal mais estável.

Observou-se também que há dificuldades no desempenho dos papéis relacionados ao
exercício da paternidade. Isso não é tão óbvio ao homem como a maternidade o é para a
mulher, reforçado pela diferença de gênero na qual a identidade materna e paterna são
socialmente construídas; com relação aos sentimentos desencadeados pela notícia da gravidez
da companheira, houve variações que oscilavam entre a felicidade extrema, o temor e o medo,
estes dois últimos diretamente ligados à preocupação quanto à manutenção financeira que um
filho exige.

Porém quando se deu o abortamento, imediatamente foi constatado que houve uma ruptura no
projeto da paternidade, embora os homens não tenham demonstrado culpados ou ressentidos
com a experiência. Diante da perda da gestação, acreditam que a experiência proporcionou
amadurecimento e união do casal, mas quando vivenciada de maneira drástica pode tanto
fortalecer o casal quanto deteriorar a relação, pois o homem quando não compartilha os
sentimentos desencadeados pela vivencia da experiência do abortamento fecha o canal de
comunicação com a parceira e o vínculo desse casal pode romper.

Os homens entrevistados no estudo de Hoga e Rodrigues (2005) relataram sentir ausência de
orientações e apoio psicológico adequado, o que reafirmaria que a experiência de um
abortamento provoca sofrimento também nos homens. Esse estudo também verificou que os
homens possuem poucas informações acerca da sexualidade e da reprodução; demonstraramse preocupados com o estado físico de suas parceiras.

Por fim, a pesquisa verificou que o atendimento deve incluir aspectos clínicos, emocionais,
espirituais, socioculturais, assim como, a perspectiva de gênero, possibilitando, assim, a
prestação de uma assistência adequada.
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Ambos os estudos trazem convergências. Entretanto, não encontramos nenhum estudo em que
o homem tenha relatado a experiência da parceira quando houve a decisão de efetivamente
realizar um abortamento.

No nosso estudo, o homem aparece somente no momento em que a mulher lhe comunica a
gestação. As reações variaram por diversos motivos. Quando a gravidez fazia parte de um
plano comum do casal, a sua constatação deixou o parceiro feliz como nos relatou Flávia e
Márcia.

Ficou alegre (Flávia).
Feliz n’é? Que ele queria tanto (Márcia).

Mesmo naqueles casos em que a gestação não estava sendo planejada, mas havia vínculo
conjugal estável, a reação do homem também foi positiva, como Olívia, Joice, Elen, Kelly,
Marta, Márcia e Vera.

Aí, ele ficou feliz da vida, foi ótimo (Olívia).
O meu marido já adorou, já começou a beijar minha barriga e tudo e aí eu fiquei
alegre (Janaina).
Ficou muito feliz (Elen).

Diante da situação econômica desfavorável, como no caso de Lurdes e Janaina, o
posicionamento dos companheiros foi importante para a decisão pela manutenção da gravidez.
Em algumas entrevistas, observamos que a mulher ao perceber-se grávida imediatamente
pensava em interromper a gestação. Ao dividirem o problema com o companheiro, esse se
colocava contrário. O vínculo afetivo entre o casal dava de certa forma à mulher a confiança
necessária, para que ela não abortasse, mesmo diante de adversidades como a situação
econômica desfavorável.

Ele disse que onde come três bocas come quatro (Lurdes).
Aí ele falou, não, você vai fazer nada, acho que assim, como ele não tem filho [...] é
o primeiro, aí ele falou, você não vai fazer nada [...] eu ficava, ficava, ficava com
aquilo na cabeça [...] ficava aborrecida à noite, chegando até a discutir por causa
disso, aí depois ele conseguiu tirar da minha cabeça (Janaina).
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Marta é hipertensa; seu estado de saúde se agrava quando está grávida, embora até buscasse o
atendimento no hospital não soube desse fato. Já havia perdido 3 gestações anteriormente. Ela
e o companheiro não têm filhos e por isso ele pediu que ela levasse a gestação adiante. O fato
de o companheiro não ter filhos foi sem dúvida importante na decisão pela manutenção da
gravidez. Mesmo quando essa ocasiona problemas para a saúde da mulher.

Ele não concordou comigo [em fazer o aborto] [...] disse, vamos ter [...] é o
primeiro filho dele também (Marta).

Para Carla, mesmo com o companheiro feliz pela notícia da gravidez, o fato de ele estar
usando drogas fez com que ela optasse por não ter aquele filho naquele momento, não
dividindo com o parceiro essa decisão. Ela o informou de que teve uma perda gestacional
espontânea e, segundo seu relato, após a notícia ele ficou muito triste. No relato de Carla,
percebe-se que mesmo tendo um vínculo estável, o fato de ter havido uma “quebra” na
confiança que tinha no parceiro fez com que ela decidisse não manter a gestação. Diante disso,
pode-se perceber que a efetiva presença do homem e o lugar que ele ocupa na relação fazem
diferença quanto à decisão de interromper ou não uma gestação.

As situações de Rafaela e Helena são singulares: ambas haviam rompido recentemente a
relação conjugal e a notícia da gravidez deixou os ex-companheiros enfurecidos. Ambos não
aceitarem a gravidez e pediram para que elas fizessem um abortamento.

Eu falei com ele, nossa e já sei até o sexo, e ele falou: não é meu. Não é meu, não é
meu, não é meu [...] não quero, não quero de jeito nenhum, você se vira, vou tirar, a
gente vai tirar [...] ele estava morando com uma outra mulher. Então, não quero, não
quero de jeito nenhum, e falou que não era dele, me humilhou muito, entendeu? Me
humilhou muito, de todas as formas que você puder imaginar. [...] Falou que, eu era
uma vagabunda, é, me chamou de piranha, safada, que eu estava com outros
namorados, tinha outros namorados e estava querendo botar a culpa em cima dele,
pra que ele fosse assumir um outro filho que não era dele. [...] quis dizer que o meu
filho, o primeiro filho, não era dele, isso ele mencionou várias, várias e várias vezes,
[...] ele falou comigo, poxa, eu sempre te pedi uma filha, e você nunca me deu,
agora que a gente está separado você vai e me dá essa filha? Bem feito pra você,
porque agora você vai ter uma filha sozinha (Rafaela).
Ele não quis nem saber [chora], ele não quis saber Eu conversei com ele [...] e ele
não queria saber e eu já tinha as minhas meninas [...] Aí, logo depois a barriga
começou a crescer, aí eu fui lá e procurei por ele. Ele já estava morando com outra
pessoa. [...] Ele me expulsou, ele tem uma loja de negócio de carro, de peças, ele me
expulsou da loja. Foi horrível (Helena).

As narrativas de Rafaela e Helena demonstram com clareza a situação de abandono na qual
fica a mulher diante de uma gestação não planejada e que não terá a “sorte” de dividir as
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responsabilidades da criação de um filho com o companheiro. A gravidez se dá
exclusivamente no corpo das mulheres e são elas que, de uma forma ou de outra, tanto na
presença, quanto na ausência do companheiro, necessariamente assumem as responsabilidades
que uma nova vida traz. Isso evidencia as dificuldades que as mulheres vivenciam devido às
questões de gênero, em que elas se tornam totalmente e corporalmente responsáveis pelo
resultado do exercício da sua sexualidade.

Perguntamos a todas as mulheres se elas conheciam pessoas que tinham provocado
abortamento e se sabiam o que podia ser usado, para não levar uma gravidez adiante e
obtivemos os seguintes relatos, que indicam que mesmo tentando provocar um abortamento,
às vezes as mulheres não obtêm sucesso. Percebemos que os meios para provocar um
abortamento são de conhecimento das mulheres

A sobrinha do meu marido tentou abortar mais não deu certo e o neném nasceu
(Alice).

As mulheres citaram um medicamento que é usado para provocar o abortamento. No
momento da entrevista, não sabia nomear o medicamento, ainda assim tinham algum
conhecimento de como ele era administrado, embora de maneira equivocada. As mulheres
também relataram conhecerem outras mulheres que haviam provocado abortamentos, bem
como o atendimento prestado a elas em serviços de saúde.
Minha prima [...] tomou um comprimido que coloca na vagina e toma outro (Joice).
Conheço várias pessoas. [...] tem uma que eu conheço, praticamente é quase minha
vizinha, tomou remédio, para abortar, veio para cá, aí cuidaram normalmente como
se nada tivesse feito [...] mesmo porque, ela contou a verdade (Janaina).

Além do uso do Citotec® que Lurdes conhecia pela da mídia e de experiências de amigas,
também tinha conhecimento de chás que são usados com o objetivo de regular os atrasos
menstruais. Esse conhecimento é passado transgeracionalmente, ou seja, as mulheres em
todos os tempos conhecem práticas abortivas.

Eu sei que elas tomaram mato, esses negócios amargosos para vim para descer e
descia, bem no começo, não com dois meses assim. Eu via muito mesmo o que
passava na televisão que tomava remédio mesmo para provocar [...]. Que eu saiba
não, só de chá mesmo, que as avós falam que era bom tomar quando a menstruação
atrasava. (Lurdes).
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Neste estudo, quatro mulheres narraram que tiveram abortamentos provocados, embora
suspeitemos que mais mulheres tenham feito o mesmo e por medo não tenham confiado à
pesquisadora o fato. O uso do Citotec® foi unânime nos quatro casos.

Citotec®, de acordo com Osawa et al. (1997) surgiu no México em por volta de 1985 e
chegou ao Brasil dois anos depois onde se popularizou como medicação abortiva. Seu
princípio ativo é o misoprostol: um agente sintético análogo à prostaglandina e é indicado
originalmente para o tratamento de úlceras e lesões gastrointestinais com presença de
hemorragia.

Usado para provocar abortamento, sua ação tem o objetivo de contrair bem como dilatar o
colo do útero, seguindo-se da expulsão parcial ou completa do aborto. Como toda droga, pode
ocasionar reações adversas para a mãe e para o feto, caso o expulsivo não ocorra. Provoca
dores agudas no baixo ventre e hemorragias vaginais profusas e severas, podendo ocasionar o
óbito (Coêlho, 1998). Sua utilização como elemento abortivo contribuiu largamente para a
diminuição do número das infecções que eram provocadas por outros instrumentos que
provocavam o abortamento, tal como agulhas e sondas.

Sua utilização não é isenta de riscos e deve ser evitada por mulheres com intolerância aos
componentes da medicação e por mulheres com gestações molares. O MS recomenda que a
mulher, fazendo uso do misoprostol, permaneça internada, devido ao sangramento excessivo e
ao eventual dano psicológico que pode ser provocado a partir da experiência de observar a
expulsão do feto. Essa recomendação do MS na verdade só acontece nos casos de
abortamento previsto em lei. As mulheres que decidem interromper suas gestações não
contam com assistência, e fazem o uso do medicamento sem terem conhecimento dos efeitos
colaterais, bem como das precauções para seu uso.

Neste estudo, quatro mulheres fizeram uso do misoprostol. Carla comprou o medicamento,
seguindo a orientação de um funcionário que trabalha numa farmácia do bairro onde reside.
Esse profissional orientou-a a ingerir dois comprimidos e aplicar dois. Késsia também
comprou o medicamento, por orientação de amigas, numa farmácia do bairro. Noemia,
embora tenha afirmado o uso do medicamento, não há relatou como o adquiriu.
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O MS preconiza que a dose de misoprostol a ser administrada para provocar o abortamento é
dependente da idade gestacional. No primeiro trimestre, a dosagem é de 800mcg por dois
dias. A forma de administração deve ser discutida com a mulher. Caso ela não deseje
permanecer no hospital e queria voltar para sua casa é feita a aplicação de uma dosagem única
de 800mcg a cada 24 horas, a segunda possibilidade de administração é a aplicação de
400mcg em intervalos de 12 horas ou de 200mcg em intervalos de 6 horas entre uma
aplicação e outra. O MS também recomenda que o profissional discuta a forma de
administração com a mulher, a fim de escolherem conjuntamente a melhor forma, bem como
dar a mulher a possibilidade de optar pelo esvaziamento uterino a qualquer momento, caso ela
não queria esperar. A mulher deve ser atendida imediatamente pela equipe médica. Em casos
em que já se passaram às 72 horas e o medicamento não tenha causado o efeito esperado,
deve-se repetir o esquema ou partir para a utilização de outro método alternativo (Brasil,
2005).

A clandestinidade faz com que as mulheres que necessitam do medicamento para a indução
de um abortamento submetam-se a comprá-lo no “mercado negro”, o mesmo mercado onde
são vendidos os narcóticos e os anabolizantes. Recentemente, um filme romeno do diretor
Christian Mungiu (2007), que ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes, traduz essa
realidade. A película retrata a situação de clandestinidade na qual o abortamento provocado
encontra-se na Romênia de 1987.

Gabita precisa fazer um abortamento e conta com a ajuda de sua amiga, Otilia. Mattos (2008)
descreve muito bem as situações vivenciadas pelas duas mulheres:

Na maior parte do tempo, Gabita permanece encerrada num quarto de hotel
enquanto Otilia percorre uma rota de sobrevivência que passa pelo mercado negro
de bens de consumo, a corrupção de funcionários, empréstimos e relações
degradantes com os detentores de qualquer tipo de “moeda”.

Lê-se na palavra “moeda” a violência sexual, pois o homem que provoca o abortamento em
Gabita, como parte do pagamento, exige que ambas mantenham relações sexuais com ele. O
filme sem dúvida é chocante e imperdível. Não é difícil fazer relação com a situação
vivenciada pelas mulheres no Brasil. Não teriam elas também que sofrerem todo tipo de
humilhação e exposição para realizarem um abortamento clandestino? Como o Citotec® é
vendido de maneira ilegal, muitas vezes o medicamento que é comprado não possui a
quantidade necessária da droga capaz de iniciar o processo de abortamento. Helena narra que
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teve o medicamento comprado pelo ex-namorado. O medicamento parecia ser falso, pois
tiveram que comprar novamente, para que começasse a fazer algum efeito. A forma na qual
foi orientada para a administração nos dois eventos foi ingerir dois e colocar na vagina os
demais.

E o que ele comprou era falso porque ele comprou seis na primeira tentativa; ele
comprou seis, aí não resolveu eu liguei para ele, aí ele comprou mais seis [...].
Tomei e coloquei. Tomei dois e os outros quatro coloquei. No comecinho, eu sentia
umas cólicas, até achei que fosse resolver, mas não resolveu. Aí, depois ele
comprou mais seis (Helena).

Observamos na narrativa de Helena que o medicamento utilizado não teve a resposta esperada
de imediato. A única informação que as mulheres possuem é que ao fazerem o uso do
medicamento precisavam ficar atentas com o início do sangramento. Esse seria o sinal de que
o abortamento estria acontecendo. Quando isso não acontece, mulheres, a exemplo de H,
buscaram por mais medicamentos, a fim de concretizarem seu intento. Aqui nos faz crer que o
medicamento utilizado por Helena possuía baixas dosagens da droga e, por isso, não produziu
de imediato a resposta esperada. O mercado clandestino do Citotec® faz com que as mulheres
comprem esses medicamentos, paguem um preço alto por ele, porém sem a garantia de sua
efetividade.

As mulheres que utilizam o medicamento não possuem informações de como será o processo
de abortamento. O início das contrações é catalisado pelo medicamento. As mulheres quando
se auto-administram a droga se encontram, na maioria das vezes, sozinhas em casa. Com o
início das contrações, percebem que não conseguem controlar seus corpos e, desesperadas,
não sabem como esses corpos irão efetivamente se comportar. Esses “descontroles físicos”,
embora não tenham sido relatados por nenhuma das mulheres entrevistadas, provoca uma
sensação mortífera, pois, como não possuem controle sobre seus próprios corpos, e estando
sozinhas, essas experiências de aniquilação e total desamparo podem ser impressas na psique
dessas mulheres de forma muito singular e, muitas vezes, traumática.

Rafaela narra um pouco desse evento. O medicamento foi administrado pelo ex-marido sem o
seu consentimento. Passou pelas contrações sem saber ao certo o que acontecia no seu corpo e
quando foi buscar assistência não teve validada sua fala.

Eu acordei com muita cólica, muita cólica [...]. E quando eu acordei, não estava
com a calça que eu estava, vestida, eu estava sem calça, só de calcinha [...], mas eu
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não me lembro de ter tirado a calça pra dormir, quando eu deitei aqui na cama, eu
passei a madrugada inteira morrendo de dor, não conseguia falar com ninguém, aí
eu comecei a ligar pra ele, aí eu falei com ele, o que você fez comigo? O que você
fez comigo? Eu não fiz nada [...] quando a Dra. foi me examinar, ela tirou um [...]
resíduos de Citotec dentro de mim, ela falou: Você tentou provocar um aborto? Eu
falei, não. Tentou, sim, olha aqui o excesso [..] conseguiu tirar, tipo assim, é como
se fosse meio comprimido, dissolvido (Rafaela).

Cabe também aos profissionais da equipe esclarecer todo o procedimento que irá acontecer
com a mulher e informá-la dos possíveis efeitos colaterais que podem surgir como: diarréia,
vômitos, sangramentos vaginais, contrações uterinas e dor, bem como providenciar analgesia
para que a dor desencadeada pelo procedimento seja suportável (Brasil, 2005). Convém
ressaltar que a biodinâmica do abortamento pode ser comparada ao parto, em menor escala.
As musculaturas envolvidas no processo de parturição são as mesmas exigidas no processo de
abortamento.

Ressalte-se que as mulheres que utilizam o misoprostol não são informadas acerca das
alterações e exigências corporais necessárias para o abortamento. A forma como é comprado
o medicamento, normalmente nas mãos de pessoas que desconhecem seus efeitos, faz com
que a mulher, ao iniciar o abortamento, encontre-se num caminho sem retorno, pois uma vez
que o medicamento é administrado e as contrações, dores e reações para elas são inesperadas.
Isso as coloca em uma total situação de vulnerabilidade, pois elas passam a não ter mais
controle sobre seus próprios corpos.

Foi um tombo que fez com que Lurdes iniciasse o abortamento. Já para Flávia, Elen, Alice,
Ada, Kelly e Márcia, um sangramento foi a indicação de que algo não estava bem e as fizeram
buscar atendimento no hospital. Joice teve um excessivo sangramento, com subseqüente
expulsão do feto em casa. Só posteriormente encaminhou-se para o atendimento hospitalar.

Nos casos Elen e Márcia, o óbito fetal foi evidenciado por meio de exame ultra-sonográfico
que as fizeram procurar por atendimento hospitalar para a realização da curetagem. Para
Marta, o abortamento foi induzido, conforme orientação do MS, pois ela estava correndo risco
de vida devido ao aumento da pressão arterial. Melissa também teve o abortamento induzido
no hospital depois da constatação do óbito fetal. Olívia, após a circlagem realizada na
tentativa de manter a gestação e, constatando o óbito fetal, também teve o abortamento
realizado no ambiente hospitalar, induzido com administração de misoprostol, assessorada por
profissionais, de forma segura, conforme preconizada pelo MS.
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Diante do processo de abortamento, os sentimentos narrados pelas mulheres foram tão
variáveis como aqueles desencadeados pela constatação da gestação. Os sentimentos que
emergem de uma situação de abortamento devem-se, no caso dos provocados, à total solidão e
desamparo em que se encontram as mulheres que necessitam dessa intervenção e que não
acham respaldo legal, nem acolhimento social, pois engana-se aquele que possa pensar ou
acreditar que as mulheres “gostam” de fazer um abortamento. A tomada de decisão é difícil e
a execução o é ainda mais. Provocar um abortamento acontece quando a mulher não mais
considera as outras opções.

Quanto às mulheres em situação de abortamento espontâneo, quando a gravidez foi muito
planejada, observou-se que emergiu em suas narrativas uma exagerada frustração, pois
naquele momento não puderam experimentar a maternidade e dar continuidade a seu projeto.
Além disso, frustraram-se também as expectativas do companheiro, da família e da sociedade
que cerca esse casal. Cada mulher viverá essa experiência de maneira muito particular e que
está intimamente ligada a sua história de vida pregressa. Por isso, percebemos com este
estudo que é de grande importância escutar essas histórias, reconhecer o lugar que esse filho
que não veio ocupava nessa história familiar e dar condições às mulheres de falarem desses
filhos e das frustrações provocadas pelo “insucesso” da gravidez.

Alice narrou não ter sentido nada diante da constatação da perda da gravidez. Ela somente
percebeu-se efetivamente grávida no momento em que o profissional que a atendeu, devido ao
sangramento, atestou a gravidez e o abortamento: ambos no mesmo momento.
Eu não senti nada não (Alice)

É comum, durante a gestação, que a mulher tenha sentimentos muito diferentes em relação a
seu estado. Esse fator denominado ambivalência, ou seja, querer duas coisas que são
contrárias acontece em maior ou menor grau com todas as mulheres. O fato de o parceiro
querer ou não aquela gestação, bem como a situação socioeconômica na qual se encontra a
mulher e o casal, podem ser considerados fatores que potencializam a intensidade desse
sentimento.

As mulheres que já haviam experimentado a vivência de gestações anteriores, conforme
Lurdes, e que não haviam sofrido nenhum abortamento anterior, afirmam que mesmo diante
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da ambivalência de sentimentos decorrentes dos fatores racionais como a condição
socioeconômica desfavorável e o não-planejamento da gestação atual sentiram-se tristes.

Eu até achei estranho porque eu não sou de perder, meu sangue é muito forte para
filho e eu acabei perdendo [...]. Eu fiquei nervosa, porque, tipo assim, eu não queria,
mas depois eu comecei a aceitar, como todos os meus filhos, que eu não queria,
mais depois eu comecei a aceitar, eu até sonhava, porque eu achava que era outra
menina, eu tinha certeza e aí eu fiquei triste [...]. No começo lógico foi triste, aquela
coisa, mas depois ficou tudo normal (Lurdes).

Outros sentimentos são presentes, como a culpa, que normalmente encobrem um desejo
inconsciente em não ter aquele filho (Soifer, 1986; Quayle, 1997 e Szejer; 2002), bem como a
tristeza, a sensação de impossibilidade de gerar uma vida ou de ter outros filhos, sentimento
esse recorrente nas primigestas.

Não sei explicar, uma coisa ruim, sei lá [...]. Sei lá, às vezes eu fico me sentindo
culpada [...] Eu fiquei até mais abalada do que dessa vez, porque eu estava sentindo
umas dores desde o dia todo e dessa vez eu já tava assim, acho que vai acontecer a
mesma coisa que aconteceu com o primeiro, aí eu não fiquei tão chateada igual eu
fiquei do primeiro (Flávia).
Ah sei lá [...] é tipo assim, como se fosse um sentimento de culpa, porque a gente
pensa, se a gente puder, se eu tivesse tentado se prevenir [o aborto], de repente não
teria acontecido [...] porque igual eu falei, o médico pediu o ultra-som, como a
gente está num aperto danado eu acabei não fazendo o ultra-som então, quer dizer,
foi um descuido também (Janaina).
Foi horrível, eu já achava que eu não estava grávida, mais um aborto, eu já tinha
medo de aborto só de ouvir falar, aí então naquela hora. Nossa Senhora! Eu estou
triste, mas estou bem (Joice).
Eu estou com medo de acontecer de novo, eu quero [engravidar novamente] e fico
com medo (Márcia).

A culpa é a expressão do encobrimento do alívio, com a perda da gravidez, que não pode ser
sustentada de forma efetiva, pois socialmente toda gravidez tem de ser aceita
incontestavelmente pelas mulheres. É o seu destino biológico essencial e é inaceitável uma
mulher não desejar ter um filho e mais inaceitável ainda expressar esse “não-desejo”.

Para Rafaela e Elen, o sentimento de tristeza foi potencializado.

Primeiro o caso de Rafaela. Seu ex-companheiro havia, a sua revelia, dopado-a e lhe
introduzido o medicamento. Outros estudos também indicam a recorrência desse tipo de
evento (Oliveira et al, 1998; Oliveira, 2008). Esse fato configura crime, de acordo como
Código Penal. Diante disso, e por ter um filho de 5 anos com esse homem, Rafaela preferiu
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não denunciá-lo, pois estaria expondo “o pai do seu filho”, o que poderia trazer muitas
conseqüências para a criança. Outro fator que fez com que Rafaela não denunciasse o exmarido foi medo. Em conversa com esta pesquisadora, ela revelou que o pai do excompanheiro é policial e, para preservar a vida decidiu não se manifestar diante da crueldade
que o marido fizera. Por isso, não pôde expressar essa experiência e teve de alocá-la, a fim de
não exigir a reparação do culpado pela perda da gravidez. Rafaela, mesmo após 2 meses do
evento, ainda não estava completamente recuperada: apresentava alguns sintomas de
Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).
Eu precisava muito de um psicólogo, eu não estou conseguindo dormir, eu não
estou conseguindo relaxar, eu estou muito nervosa, eu estou muito tensa, eu estou
muito triste, muito abatida, muito abalada, é [...] tem dia que, que eu estou bem, que
eu consigo sair, passear, me divertir, entendeu? E tem dia que eu estou pra baixo, eu
só quero chorar, que eu quero passar o dia inteiro dormindo, para não ver o dia
passar, pra não ver a luz do sol, fecho a casa toda, tranco a casa toda, pra poder não
ver ninguém, tem dia que eu não quero falar com ninguém, ouvir a voz de ninguém,
eu entro dentro da minha casa, boto o travesseiro no meu ouvido, nem televisão eu
não ligo, e [...] eu tento dormir (Rafaela).

Com a perda da gestação atual Elen, deparou-se com uma ferida que ainda estava mal curada.
Havia alguns anos perdera um filho. Pouco após o nascimento dessa criança, foi diagnosticado
um câncer, e 6 meses após seu nascimento, a criança veio a falecer. Vivenciar novamente uma
perda e, principalmente, a perda de mais um filho, fez com que Elen reeditasse o luto mal
elaborado da primeira perda.

Posso dizer que eu tenho um pouco de depressão, mas assim, eu guardo muito pra
mim, o meu sofrimento; antigamente era exposto, eu sofria e todo mundo via,
depois que perdi meu filho, eu sofri, comecei a sofrer pra mim, [pausa], sofria
sozinha, [pausa] e com isso, eu endureci mais ainda [pausa], sofri mais sozinha
ainda, não deixo transparecer, então pra quem olha pra mim, não vai saber nunca
que eu perdi 2 filhos (Elen).

Olívia é uma mulher que trabalha como assistente de enfermagem em duas UTIs neonatais,
seus afazeres são totalmente direcionados ao cuidado de crianças prematuras e em situação de
risco. Conheço pessoalmente Olívia desde o tempo em que estagiei numa UTIN: a mesma
Unidade em que até hoje a Olívia trabalha. Sua característica profissional que mais me chama
a atenção é o cuidado com o qual realiza seu trabalho. Olívia envolve-se emocionalmente com
cada bebê de que cuida; é uma profissional diferenciada; seu trabalho é totalmente contrário
ao mecânico; ela não consegue sonegar amor àquilo que faz. Após ter vivenciado a
experiência da cerclagem, feita na tentativa de salvar sua gravidez, o insucesso do
procedimento culminou com a indução do abortamento de Olívia. Ela sentiu-se totalmente
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impossibilitada de retornar a sua atividade laboral. Ao solicitar ao profissional que a assistia
mais tempo, para ficar em casa, a resposta foi negativa.

Eu ainda estou tentando lidar com isso. Eu me sinto triste, foi pouco tempo e muita
coisa. Eu acho que as piores partes ali dentro foi no dia do aborto que eu vi o
corpinho, que eu vi o bebê e na sexta-feira à noite quando eu recebi alta e o médico
chegou para mim e falou assim: Olha, aborto você pode abortar hoje e amanhã ir
trabalhar normalmente, não tem nada a ver isso. Eu vejo ele nos corredores e de vez
em quando me dá vontade de esgoelar ele, mais fora isso tudo bem (O1ívia).

A atitude do profissional diante da mulher em situação de abortamento varia de uns para
outros. Não há consenso acerca da licença que deve ser concedida a uma mulher que teve um
abortamento, óbito fetal, malformados ou natimortos. Enquanto a mulher que dá a luz tanto a
termo quanto prematuramente goza da possibilidade de assistir seu filho exclusivamente por 4
meses e, em alguns Estados, por até 6 meses, mulheres que tiveram perdas gestacionais não
possuem o mesmo benefício. Quando há filho, há disponibilidade para a mulher; quando não
há nenhum fruto, o aspecto emocional não é levado em consideração. Por fim, outro
profissional da equipe sensibilizado com a situação de Olívia concedeu-lhe 15 dias de
afastamento de suas atividades laborais. Entrevistei Olívia no dia em que retornou as suas
atividade na UTIN e era visível o sofrimento que estava vivenciado ao ter que cuidar de
crianças tão pequenas.

Diante do abortamento de uma gravidez não planejada, outro sentimento que se fez
expressamente presente foi o alívio.

Ah eu acho que sim [...] eu acho que sim, porque eu estava com a cabeça muito
quente, pensando [...] porque lá em casa, assim, tem as duas crianças menores n’é?
Que são filhos desse último marido meu, e ele me ajuda, todo mês dá a pensão das
crianças, agora as outras 3 ficam tudo nas minhas costas, entendeu? Esse rapaz que
mora agora comigo, só que [...] eu não exijo dele sustentar meus outros 3 filhos,
porque o pai mesmo que é o pai não se move de [...] ele ajuda dentro de casa, então,
eu ach[...] eu acho não, é obrigação minha, eu trabalhar pra sustentar meus filhos,
entendeu? Então eu pensei, graças a Deus que agora, porque eu não sabia como ia
ser (Janaina).

Existem poucos trabalhos empíricos que abordam os aspectos emocionais das gestantes em
estudo realizado com mulheres em situação de abortamento. Broemer e Mariutti (2003),
Santos et al. (2004) afirmam que a experiência do abortamento é permeada por grande dor
tanto fisiológica quanto existencial; isso é mais potencializado nas mulheres que haviam
planejado a gestação. O estudo também indicou que a experiência da internação demonstrouse desconfortante, bem como o sentimento de culpa e/ou o medo de sentir-se culpada pelo
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abortamento. O estudo não se ocupou de identificar se as mulheres entrevistadas haviam ou
não provocado o abortamento. Um outro achado importante foi a constatação de que a
experiência do abortamento traz para as mulheres preocupação com seus próprios corpos. Essa
preocupação está diretamente associada às seqüelas do abortamento, como por exemplo, o
medo fantasioso de não poder ter uma nova gestação. Por último, as mulheres que
experimentaram um abortamento relataram o desejo de reverem seus projetos de vida.

As narrativas a seguir também atestam essas questões. Perguntamos às mulheres o que elas
achavam que mudou depois do abortamento. Alice, Joice e Janaina não tinham planejado a
gestação atual e afirmaram que a experiência do abortamento foi importante, a fim que
atentassem para o fato de não se utilizarem mais de métodos contraceptivos de forma
adequada, posto que uma nova gestação pudesse acontecer.
Muda, que agora eu vou ter mais cuidado, vou prevenir mesmo, vou tomar injeção,
porque remédio não dá certo comigo não, um dia eu tomo, o outro dia eu não tomo.
Às vezes eu já estou deitada e não levanto para tomar (Alice).
Eu acho que esse aborto que tive serviu para eu ver o que estava fazendo comigo,
porque eu estava fazendo tudo errado, tomava o comprimido errado, sem querer
ficar grávida mais também não usando método nenhum. Mais ou menos assim,
agora eu acho que vou melhorar, acho que a minha cabeça abriu agora (Joice).
Porque eu vou começar a me prevenir de novo, vou começar a tomar injeção agora
que eu já sei como funciona esse método da injeção, eu vou começar a tomar e o
sangramento continuar igual antes, eu não vou parar (Janaina).

Já no caso de Flávia o abortamento atual constituiu a sua segunda perda. Ela narrou que nunca
havia feito exames preventivos e na primeira perda fora informada pela profissional que a
atendeu que perdas gestacionais são normais. O novo abortamento deixou-a preocupada e,
diante disso, afirmou que vai procurar saber por que não consegue levar suas gestações
adiante. Ou seja, o abortamento atual serviria para que Flávia perceba que há algo errado com
sua saúde e que se ela desejar engravidar novamente, precisará identificar o que está
acontecendo.

Muda, sei lá, agora eu acho que vou procurar um médico, procurar saber por que
perdi esse neném, o que está acontecendo e não vou querer ter filhos agora, mas vou
tratar primeiro, se tiver algum problema [...]. Sei lá, eu tenho medo porque do outro
eu também não consegui segurar, chega dois meses, nem há dois meses, um mês e
pouco, aí perco, não passa disso. Acho que sim, acho que eu tinha de ter passado no
médico desde o primeiro momento em que achei que estava atrasada (Flávia).
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Rafaela, Elen e Helena afirmaram terem ficado profundamente abaladas com a experiência do
abortamento e que essa vivência havia provocado mudanças interiores. Rafaela passou a não
confiar mais nas pessoas.

Ah, mudou meu consentimento em, em ver as coisas, a forma com que são feitas as
coisas, como foram feitas as coisas comigo, entendeu? É [...] as maldades que foram
feitas comigo (Rafaela).

Elen, na reedição do processo de luto, percebeu que está mais endurecida e fechada para o
mundo.

É difícil a gente lidar com perda. Eu já tive uma muito dolorosa e ter mais uma, pra
mim não foi fácil, e as perdas, elas amadurecem muito a gente, eu sinto que eu
amadureci muito, depois da perda também, então eu vi que eu não fico, eu não
fiquei melhor, mas eu acho que eu fiquei um pouco mais fechada, mais fechada
para mundo, mais fechada pra vida, é, particularmente assim; eu acho que eu fiquei
mais endurecida com as pessoas ao meu redor; eu já não tenho mais, cada perda que
você tem, você se fecha um pouco pro mundo (Elen).

Helena, após ter vivido a experiência da internação hospitalar, declarou-se fragilizada, pois a
falta do apoio do ex-companheiro fez com que ela também optasse por não levar a gestação
adiante. Porém, diante do evento e da forma submissa na qual vivencia todas as suas relações
afetivas, o abortamento permitiu que ela se libertasse e passasse a ter o controle de sua vida.
Demonstrou-o a partir da possibilidade de procurar um trabalho, para que não fique mais na
situação de esperar que um outro – um homem – a provenha afetivamente e financeiramente.

Psicologicamente muda tudo, eu não consigo ser mais a pessoa que eu era antes,
qualquer coisinha eu choro, eu não fico bem. O que passa na minha cabeça é que eu
poderia ter tido, porque a gente tava bem, eu gostava dele, e poderia ter tido. Só que
ele não quis. Não assim, que “eu” não queria, só que sem trabalhar não tinha como
eu ter. Eu não queria ter esse filho sozinha, sem um apoio, sem uma presença
masculina do seu lado, porque é difícil. Eu nunca tive ninguém por perto, em todas
as minhas relações eu não dou sorte. O que pode mudar é que agora eu posso
trabalhar, pois antes eu não conseguiria. Mas por isso que eu tomei essa decisão
também, porque eu preciso trabalhar eu preciso ocupar a minha cabeça. (Helena).

Marta afirma temer que haja mudança na relação com o parceiro. Segundo seu relato, ele
deseja ter filhos e o fato de ela não conseguir levar uma gestação a termo pode ser um fator
que, pelo menos na sua fantasia, influencie sua relação conjugal.

Um [...] muda um pouco. [Pausa]. Em relação a meu marido n’é? Porque [...] ele
queria muito, muito, então, às vezes eu fico com medo de fazer esse tratamento e
não, não conseguir. Aí eu fico meio preocupada [...] (Marta).
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Pattis (2001) afirma que um abortamento tende a ser um evento tão importante na vida de uma
mulher que pode mudar o curso de sua existência, propendendo a considerar-se um rito de
passagem. Born et al. (2005), em pesquisa de literatura encontram registros indicando que
cerca de 25% das mulheres que experienciaram a perda do feto até a vigésima semana de
gestação podem apresentar altos índices de TEPT, com sintomas tão graves quanto os que se
seguem a outros eventos traumáticos. Os autores acrescentam que aproximadamente 1/3
desses casos preencherão também os critérios de depressão maior, cuja recuperação não é
imediata, pois quatro meses após a perda, 7% ainda preenchem os critérios de TEPT. O artigo
também aponta que há evidências que sugerem um maior risco para outros tipos de
transtornos de ansiedade no período de 6 (seis) meses que se seguem a uma perda. Diante
dessa realidade, os autores relatam que um maior suporte social pode amortecer o impacto
negativo da perda perinatal. Isso sugere que diante de toda transformação trazida por uma
gravidez indesejada, que culmina com um abortamento, independentemente de ter sido
espontâneo ou provocado pela mulher, muito importante será esta atitude: uma assistência que
dê conta não apenas dos cuidados das estruturas fisiológicas, mas, também, de toda alteração
psíquica que esses eventos podem trazer; enfim, isso se faz extremamente necessário, para a
recuperação total da mulher em situação de abortamento.

4.2.2.4 Categoria 4 - O atendimento nos serviços de saúde

Dor, cólica, sangramento. Esses são os sintomas que, no geral, fizeram com que as mulheres
busquem atendimento nos hospitais. Nem sempre procuraram pelo HUCAM de imediato. Às
vêzes elas buscavam atendimento em outros hospitais públicos e privados (para aquelas que
possuíam convênio – Elen, Rafaela e Olívia). Mas esses serviços ao prestarem o primeiro
atendimento, em alguns casos, não medicavam a mulher. Com dor e sangramento, ela era
encaminhada a voltar para sua casa e orientada a esperar por um sangramento maior ou
dirigir-se a clínicas de imagem, a fim de que realizasse exames de USG, para que o médico
constatasse o óbito fetal e, a partir disso, prosseguisse com o tratamento. Disso surgia um
processo de peregrinação em busca da realização do exame de USG que os hospitais públicos
não disponibilizam e que custam em média R$ 50,00. Sem esses exames o atendimento, a
medicação e a internação não seriam efetuados.
[...] quando chegou lá, o médico me atendeu e falou comigo que estava sangrando,
mas que era pra voltar pra casa, se piorasse, para que no outro dia voltasse, aí voltei
para casa n’é? Sangrando, voltei para casa [...] eu achei bom quem me atendeu,
falou direitinho, conversou comigo [...] que para fazer uma curetagem, para me
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atender direitinho eu tinha que ter um ultra-som, n’é? Pra ver se tinha, aí ela olhou e
falou assim: Olha, o útero tem um lado que está aberto, o outro está fechado, o bebê
pode estar no fechado, então a gente não pode mexer porque, porque não tem
certeza, o certo seria se você tirar um ultra-som e vir com o ultra-som, como que eu
ia fazer um ultra-som no sábado? Aí ninguém sabia onde tirava e eu sentindo dor,
sentindo dor, cheia de dor [...] ninguém passou [pausa], aí eu falei bem assim com
ele, [pausa]: Doutor, eu estou sentindo dor, ele falou assim: Mas eu não posso fazer
nada, não posso fazer nada, porque você não tem um ultra-som aqui (Márcia).
Na sexta eu comecei a passar mal, aí fui para casa e à noite eu fui trabalhar
normalmente. No outro dia de manhã, que era sábado, eu comecei a passar mal de
novo. Fui para a Pro-Matre e a médica falou que precisava de uma USG, para
poder, que ela não podia me examinar sem saber nada, porque nem eu sabia de
quanto tempo estava. Só que aí eu não consegui fazer o USG no final de semana
(Olívia).
[...] eu fui lá na PM, na PM a mesma coisa, o médico falou: Olha (aí o médico
olhou direitinho o coração estava batendo normal), o médico falou: Olha mãe, você
vai ter que fazer um ultra-som, pra descobrir a causa dessa dor; eu falei assim, no
momento eu não estou em condição de fazer a ultra-som; ele falou: Não, você vai
ter que dar um jeitinho e fazer. Aí eu peguei e não fiz. E sempre dentro de casa,
assim, aquela dor que parecia assim que ia descer de repente. Estava sozinha,
porque o esposo estava cuidando do bico dele. Aí eu falei, ai meu Deus, é a bolsa
que estourou, aí eu fiquei abaixada assim no chão do banheiro e só descendo aquele
liquido com sangue n’é? [...] De repente o neném desce. Aí eu mandei chamar uma
colega minha, ela foi lá em casa, aí o neném desceu, peguei o neném, coloquei
numa sacolinha n’é? Meu esposo até ficou de trazer aqui, aí depois eu resolvi vir
pra cá, porque ficou agarrado, o cordão ficou agarrado [...] (Janaina).

Outras mulheres buscaram de imediato atendimento no HUCAM. Flávia buscou o serviço
assim que começou a sentir dores. Já havia perdido uma gestação, por isso rapidamente seguiu
em busca de atendimento. Mas teve de peregrinar em busca de exames complementares, pois
o médico que fez seu primeiro atendimento solicitou que fizesse USG.
[...] estava com dor aqui [aponta para a pelve] [...] Comecei a sangrar aqui [no
hospital] na terça-feira, porque não estava (Flávia).

Lurdes diz ter sentido medo de procurar assistência hospitalar e os profissionais acharem que
ela provocara o abortamento, por isso ficou durante toda a madrugada sentindo dor. Quando o
sangramento se intensificou, ela foi buscou assistência.
É que aconteceu um tiroteio aqui no morro, e meus filhos estavam no meio da rua,
aí eu fui correr desesperada, eu caí daqui e fui correndo, tomei um tropeção naquela
barranquinha aí entende? Eu fui correr atrás dos meus filhos, eu tomei um susto,
eles estavam todos na rua, brincando, aí eu tomei uma queda, depois eu fui deitar na
cama, aí tudo bem, eu não tinha tido dor nenhuma. Aí mais tarde eu sentindo dor, aí
fui perdendo sangue, eu fiquei com medo de ir para o hospital, fiquei com medo de
perder sabe, aí continuei porque só depois desceu um pouquinho, mais tarde quando
tomei banho, fui ao banheiro mijar aí eu vi descer um monte de sangue, aí foi
quando eu fui para o hospital (Lurdes).
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Joice relatou dificuldade de conseguir transporte que a trouxesse ao hospital. Marta veio com
encaminhamento da unidade de saúde, pois sua pressão estava muito elevada e já não era a
primeira gestação que ela perdia gestação por causa desse problema.

[...] eu fui trabalhar, aí comecei a sentir dor e a dor foi aumentando, aumentando de
intensidade e o sangue começou a descer também, em grande quantidade. Aí vi que
não estava agüentando mais, pedi para a moça onde eu trabalho para me dar um
remédio, aí ela me deu, só que não passava a dor; fiquei inquieta, mexi para um lado
e para o outro e a dor não passava de jeito nenhum. Aí eu falei com ela que eu ia
para o médico porque eu não estava agüentando. Pedi para ela ligar para o meu
esposo; ela ligou, ele falou que estava vindo. Aí ela falou: Joice, vamos ligar para o
SAMU. Aí eu falei: Tá tudo bem, vou esperar ele chegar. Ela falou: Não, eu vou
ligar para o SAMU. Aí ela falou: Joice, o SAMU está vindo. E eu fiquei ansiosa,
esperando, morrendo de dor e nada do SAMU chegar; demorou mais ou menos uma
meia hora e nada do SAMU chegar; não veio. Ela ligou para as outras ambulâncias
e também não veio. Aí ela falou: Vou apelar para outro carro. Aí tinha um carro lá
na vizinhança que me trouxe. Ela e meu marido vieram comigo. Do dia que
comecei a sangrar demorei 6 dias para buscar atendimento (Joice).

Os motivos que fizeram com que as mulheres procurassem atendimento no HUCAM foram os
mais variados: algumas alegaram já terem procurado atendimento anteriormente no hospital,
para o nascimento de seus filhos ou por que essa Unidade hospitalar se situa nas imediações
de suas residências.

Meu irmão indicou. Porque é o mais perto [...]. Os meus três filhos nasceram aqui.
Eu conheço o hospital (Alice).
Foi minha mãe. Porque meus filhos sempre eu tive lá, só o meu de quatro anos que
eu não tive, que eu tive lá na Pro-Matre. A minha mãe ia levar eu lá na Pro-Matre,
mas eu não quis ir porque eu morro de medo da Pro-Matre, aí eu quis ir nas
Clínicas, porque lá eu tive o meu primeiro e lá eles são muito gentis (Lurdes).
Ninguém, é que eu tava ruim mesmo. A minha segunda gravidez eu ganhei aqui,
quem me trouxe aqui foi a tia do meu esposo, porque ele não me trouxe também.
Foi assim, ele quis, agora eu me lembrei. Eu parei de tomar remédio porque ele
queria uma menina, uma menina não, ele queria um filho. Aí eu tinha as meninas
[gêmeas] e ele queria também, só que depois que eu engravidei ele não ligou mais,
me deixou de lado. Aí perto de ganhar, eu quase ganhei em casa. Foi parto normal
(Helena).
Eu já tive filho aqui, e eles sempre me trataram muito bem. Todo mundo fala bem
desse hospital, minha tia já teve filho aqui, e eles são muito atenciosos, muito,
entendeu? [...] (Janaina).

Outras buscaram atendimento o HUCAM após serem encaminhadas por outros serviços, como
as UBSs, quando o caso da mulher era mais complexo ou por outros serviços da capital, por
faltarem vagas para a assistência e internação.
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Na Santa Casa não tinha vaga [...] a quantidade de sangue que eu estava perdendo
era muito grande, e eu já estava é, preocupada com o que estava acontecendo, e
estava sentindo muita dor, muita contração [...] eu cheguei lá e não tinha vaga, e eu
vim pra cá pro Hospital das Clinicas [...] (Rafaela).
O médico do posto de saúde que indicou (Márcia).
O médico do posto encaminhou (Marta).

Já nos casos de Elen e Olívia, ambas só vieram ao hospital porque tiveram a garantia de que
seriam prontamente atendidas. Essa garantia foi facilitada, uma vez que Elen conhecia a mãe
de um dos médicos, chefe do setor, e Olívia, como funcionária do hospital, pediu que sua
superior interviesse na maternidade, a fim de garantir uma vaga para o atendimento imediato.

Uma amiga da igreja, e ela conhecendo uma outra pessoa, dentro da igreja também,
cujo filho, é um dos diretores de hospital, me indicou o hospital das Clinicas e
pediu pra que eu fosse para lá no dia seguinte, 7h da manhã, que eu fosse direto
[...], porque ele ia me internar e ia fazer o procedimento (Elen).
As Clínicas estava em greve e lá tava em super lotação e que eu precisava fazer
logo, mas que eu não podia fazer lá, eu poderia fazer dali a três dia, mas o meu caso
era grave; aí ele me encaminhou para cá e, como eu trabalho aqui também, eu vim
para cá; eu cheguei, aí a chefe da enfermagem do serviço onde trabalho chamou a
enfermeira que trabalha na obstetrícia, pra conversar, aí veio a enfermeira e chamou
um médico para conversar, aí ele falou que era grave que tinha que fazer cerclagem
logo, se não ia perder o bebê. Aí logo depois disso uns 10 ou 15 minutos, eu já
estava na mesa para fazer a cirurgia (Olívia).

Com relação ao acesso à enfermaria, as mulheres foram unânimes ao afirmar que foi fácil
entrar no hospital e que ao alegarem que necessitavam de atendimento, da portaria eram
imediatamente encaminhadas para a maternidade. O primeiro atendimento que é feito às
mulheres que buscam o HUCAM ocorre no mesmo andar onde ficam localizadas as
enfermarias. O sistema é de porta aberta. Não há sistematização no atendimento. Toda mulher
que chega aguarda para ser atendida sem ter uma sistematização, para que esse atendimento
ocorra. Ao chegarem ao hospital e buscarem pelo atendimento, as mulheres em situação de
abortamento provocado rompem a muralha da solidão e tornam público um problema de
cunho privado (Arendt, 1975).

Foi fácil. Lá em baixo eu perguntei ao rapazinho [segurança] se a sala de admissão
estava atendendo, porque está tudo em greve, aí ele me mandou subir e olhar
(Alice).
Foi fácil, eu falei que estava passando mal aí eu subi (Lurdes).

Embora o acesso, nesse caso representando o ato de ingressar (Houaiss, 2001), entrar na
maternidade seja muito fácil, não significa a garantia de um acesso que, segundo Donabedian
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(2003), corresponde à facilidade de obter cuidados de saúde. O tempo de espera desde a
chegada até o atendimento variou de acordo com a quantidade de mulheres que precisavam de
atendimento. No período da manhã, o hall da recepção, onde elas ficam sentadas, aguardando
pelo atendimento, ficava completamente cheio de mulheres e acompanhantes.
Além dos atendimentos de emergência, também são atendidos os retornos e as revisões de
parto. Já no período vespertino, o fluxo diminui consideravelmente e no início da noite só há
atendimentos das emergências. Alice, Joice, Rafaela, Helena e Lurdes afirmaram ter esperado
pouco tempo para serem atendidas.

Foi rapidinho, não foi nem meia hora não (Alice).
Sim, pouquinho tempo mesmo (Joice).
Eu não esperei muito, eu esperei uns 20 minutos (Rafaela).
Uns quarenta minutos (Helena).
E esperei um pouquinho [...]. Esperei por quase uma hora. Lá sentada naquele
corredor, porque tinha um monte de gente lá sendo atendida na minha frente. Então
tinha que esperar elas serem atendidas para depois me atenderem (Lurdes).

Já Marta e Flávia esperaram mais tempo.

Eu fiquei esperando umas 3 horas [...]. Porque tinha gente na minha frente (Marta).
Mais de duas horas [...] (Flávia).

Márcia afirma ter esperado o dia todo; somente no início da noite recebeu o primeiro
atendimento. E o pior: foi encaminhada a voltar para casa e a retornar no dia seguinte. O
atendimento prestado a Márcia aconteceu quando o os funcionários do hospital estavam em
greve e, por isso, os serviços gerais do hospital estavam trabalhando somente com 30% de sua
capacidade, ou seja, o material cirúrgico era pouco e os profissionais durante quase dois
meses tiveram que escolher a quem iriam atender.

Aí demorei [pausa], nossa, foi o dia todo [...] aí eu fiquei lá o dia todo [...] (Márcia).

Elen, como veio encaminhada ao serviço a pedido da mãe de um dos médicos, foi
rapidamente atendida. Isso demonstra que em algumas situações a prioridade de chegada não
é a regra. A observação do campo demonstrou que em algumas situações “a fila” era “furada”
e outras mulheres eram atendidas na frente daquelas que já estavam aguardando pelo
atendimento, quer por terem uma relação de amizade com os profissionais, quer por “troca de
favores” por indicação de pessoas conhecidas pelos profissionais. Carla também foi atendida
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de maneira rápida e sem esperar por muito tempo. Como conhecia uma das funcionárias, o
decorrer do tempo entre sua chegada e a realização da curetagem deu-se de forma adequada,
mesmo ela tendo admitido que provocara o abortamento.

Eu cheguei lá era uns 10 pras 7h, e ele chegou umas 7h40min, que eu o vi, n’é? De
repente, ele já estava no hospital (Elen).

Após a espera, o primeiro atendimento é, na maioria das vezes, realizado por estudantes de
medicina do quinto ano, que passam em estágio obrigatório na enfermaria por 3 meses, e por
médicos residentes. Essa primeira consulta pode ser realizada em duas salas que ficam ao lado
do hall onde as mulheres aguardam pelo atendimento. A sala é espaçosa, porém sem
privacidade, não há maçanetas nas portas e a todo o momento os profissionais entram e saem
sem pedir licença ou se importar com a paciente que, aguarda que se inicie o atendimento ou o
diagnóstico. Nesse primeiro atendimento, as condutas são determinadas a partir do diagnóstico
do momento. Caso o útero ainda esteja fechado, os profissionais sugerem que as mulheres
façam uma USG que comprove a instalação da gravidez e, conseqüentemente, o óbito fetal.
Esse procedimento não é feito no próprio hospital e os profissionais encaminham a mulher –
mesmo sem prescrever qualquer medicamento que aplaque a dor – a clínicas particulares de
diagnóstico por imagem, para a realização do exame.

Ela fez umas perguntas: onde eu nasci, o que aconteceu, como é que aconteceu;
depois ela fez o exame do toque, aí depois chamou o chefe dela, o chefe dela veio e
mandou fazer a internação. Aí depois ela foi e falou que tinha acontecido um aborto
e que ia ter que fazer uma raspagem no útero, para certificar que não tinha ficado
nenhum resíduo, para depois não dar infecção no corpo (Alice).
Eu cheguei lá e eles me trataram super bem. Perguntaram o que tinha acontecido.
Perguntaram o meu nome, de quantos meses eu estava; aí eu falei direitinho, aí
fizeram o toque, me levaram para fazer o toque [...]. Perguntaram direitinho,
perguntaram várias vezes, até depois da “coletagem”, que fizeram, para ver se tinha
restos, eles fizeram perguntas. Aí eu falei que não tomei nada, sabe? (Lurdes).
Nossa, foi ótimo, eu não tenho nada do que reclamar, nada, nada, nada!!! (Janaina).
Esse atendimento aí até que foi ruim não, foi bom, uma médica mulher que me
atendeu. Todas mulheres, só que depois eles não medicaram, não me deram nada,
me deixaram, eu tava morrendo de dor, sentindo contração (Helena).
Ó, eu fui muito bem atendida, n’é? Fizeram exame, exame local, porque tinha que
saber detalhes, aí eu fui, voltei, fiquei esperando por causa da troca do plantão [...]
aí o médico foi, me atendeu, pegou os papéis, olhou tudo, e falou: Você vai ser
internada, sim. E foi, pediu documento, fez tudo e internou, n’é? Ele começou a
fazer o acompanhamento. Fez vários exames, várias coisas (Marta).
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Elen foi atendida por indicação de um dos médicos da equipe e descreveu seu atendimento de
forma diferenciada, a resolutibilidade para o seu caso foi imediata.

Me atenderam até bem, é [pausa] verificou a pressão, verificou se eu tinha febre
[...]. Viram os ultra-sons, os exames que eu tinha e pediram pra eu fazer, e
diretamente veio uma outra médica, e, conversando entre eles, mais ou menos umas
[risos] 4 pessoas no consultório e conversando entre eles, eles acharam melhor
fazer o mais rápido possível, até porque eu estava sendo encaminhada pelo [...]
(Elen).

Nesse primeiro atendimento, pergunta-se à mulher se ela fez alguma coisa, para provocar
aquele abortamento. Das quatro mulheres que tiveram o abortamento provocado, três
relataram ter falado a verdade no primeiro atendimento: Carla, Noemia, e Rafaela. Já Helena
provocou o abortamento e chegou ao hospital com infecção. Durante a primeira consulta com
o profissional, não se sentiu à vontade para falar que havia usado Citotec®. Diz ter sentido
medo de ser presa ou de o médico brigar e, por isso mesmo, sendo indagada, negou o fato.

A clandestinidade na qual se encontra a experiência do abortamento deixa as mulheres
privadas (Arendt, 1975) de seu direito à saúde integral, no que tange ao exercício dos direitos
reprodutivos, bem como não têm satisfeitas as suas necessidades de saúde. E o hospital é o
local onde elas pleiteiam autonomia para o exercício dos direitos reprodutivos. É no hospital
que as mulheres, ao burlarem a norma social, denunciam que sua autonomia reprodutiva não
está sendo exercida de maneira saudável e ficam expostas a toda quantidade e qualidade de
julgamento por parte dos profissionais, tornando-se mais uma vez vulneráveis e à mercê da
boa ou da má conduta do profissional que as atendem.

Por medo, porque eu sei que médico, entendeu? Com certeza, isso aí é proibido,
entendeu? Por lei. E eu sei se eu contasse entendeu? Eles iam brigar comigo, iam
achar ruim, com certeza. No outro dia que já tinha acontecido tudo, aí fizeram
exame, eu já tinha morrido de dor, já tinha acontecido o aborto (Helena).
Dra. Rebeca veio, me examinou, e falou comigo [...]. Ela me perguntou o que tinha
acontecido, eu falei tudo que tinha acontecido, e [...] ela falou comigo: Olha, não
vou mentir pra você, a chance do seu bebê sobreviver é mínima. Muito mínima.
Mas a gente vai tentar fazer o possível para te ajudar (Rafaela).

Flávia foi, sem ter sido examinada e medicada, encaminhada para fora do hospital, a fim de se
realizarem mais exames. Márcia descreveu o atendimento como ruim, negligente e não
resolutivo. Seu caso foi encaminhado para ser resolvido por vários médicos e ela permaneceu
durante dias indo para casa e retornando ao hospital, esperando o dia inteiro por atendimento e
retornando para casa, sem sucesso, embora estivesse com a USG que comprovasse o óbito
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fetal, e com hemorragia e dor intensa. Mesmo assim, nenhum medicamento foi ministrado,
para minimizar sua dor física. O descaso no atendimento que recebeu aumentava sua dor
emocional, uma vez que se sentiu negligenciada, pois seu sofrimento e sua peregrinação não
estavam sendo levados em consideração pelos profissionais que dia após dia negaram-lhe
atendimento.

Ele nem me examinou e falou para eu fazer o teste de gravidez e para fazer a USG.
Aí eu fui, falei com ele que eu tinha começado a sangrar, que estava com dor e ele
[médico] falou que era para eu fazer o exame e pronto (Flávia).
[...] ela me atendeu mais cedo um pouquinho, aí ela falou pra mim que [pausa], aí
ela falou assim: Olha, chega umas 4 horas da tarde (que eu tinha que ficar até mais
tarde, porque [pausa], eu precisava de uns exames, fazer uns exames, antes de ela
fazer a curetagem [pausa]). Aí ela falou assim: Você está de jejum? Eu falei: estou
sem comer nada, aí eu fiquei lá, aí depois ela falou assim: Olha, eu vou atender
você. Falou comigo a Dra. Marisa, eu só posso atender você às 8h, (aí eu falei:
Tudo bem), porque eu vou precisar de uns exames seus. Isso eu fiquei esperando...
deu 8h, nada. Aí, por volta de 8h30min, por aí, ela chegou até a mim e falou que
não ia dar pra ela fazer a curetagem, pra eu passar pra Dra. Rebeca. Aí Dra Rebeca,
ela falou assim: Olha, eu vou ficar aqui até amanhã 7h. Aí eu falei: É? Ela falou: É.
E a Dra. Rebeca vai atender você. Aí fiquei esperando a Dra. Rebeca, quando a Dra.
Rebeca chegou, era [pausa] pra atender o plantão dela era quase 8h [...] eu chorei de
tristeza n’é? Estar ali se humilhando ali, por uma coisa qu, você tem direito n’é? Eu
acredito que eu tenho direito, não está fazendo de graça, está ganhando pra aquilo,
não custava nada então ela chegar cedo e falar assim: Olha Márcia, não tem como,
melhor ir embora [...] Me senti um lixo n’é? Me sentia um pacote de lixo, joga pra
um, joga pra outro, joga para um, parecia uma brincadeira, uma jogava pra outra,
ficou assim [pausa], um jogo assim, é um empurra-empurra, um empurra pra outro e
ninguém queria fazer nada (Márcia).

As narrativas que se seguem demonstram a forma diferenciada como as mulheres foram
tratadas no HUCAM. O SUS, num de seus pilares, afirma que a assistência seja eqüitativa e
universal. Contudo, percebemos que a interação entre os médicos e as mulheres não é muito
adequada. E pode-se afirmar que, embora não diretamente em ações violentas, a assistência
pode ser considerada violenta e discriminatória, pois algumas mulheres não foram atendidas
conforme preconização do MS.

A violência conceituada por Boulding (1981) diz que “[...] as crueldades mais apavorantes se
articulam com a violência escondida e naturalizada no cotidiano.” É no cotidiano da
assistência que esse serviço se demonstra violento. Isso pode se dar no julgamento moral a
que os profissionais submetem as mulheres, quando essas provocam o abortamento; quando
esses profissionais sonegam informações às mulheres, que, diante de si, se contorcem de dor;
quando os procedimentos que deveriam ser realizados são deixados para o outro dia, jogando
as mulheres ao descaso e à humilhação. Arendt (2001) afirma que a violência é instrumental,

197

ou seja, é um meio que necessita de orientação e justificação dos fins que persegue. Para ela,
“[...] a violência multiplica, com instrumentos que a tecnologia fornece de maneira cada vez
mais exponencial, o vigor individual. Por isso, a forma externa de violência é o um contra
todos. E esta nunca é possível sem instrumentos”.

Ou seja, podemos utilizar o conceito de privação (Arendt, 1975), no atendimento às mulheres
em situação de abortamento. A assistência seria em si o instrumento de tecnologia, isto é, uma
vez negada às mulheres, a assistência que auxiliaria na manutenção de suas vidas, exprime o
pensamento geral de que elas devem ser punidas por terem provocado o abortamento e, por
isso, ficam sem o atendimento necessário e adequado. Outras pesquisas nos remetem a esse
mesmo evento (Gesteira, 2006; Oliveira, 2008).

Outro fator chamou a atenção neste estudo. No caso das mulheres que não provocaram o
abortamento e procuram o hospital já tendo constatado por exames o óbito fetal, observou-se
que elas também são tratadas como sujeitos de segunda categoria social, uma vez que o evento
importante para o atendimento obstétrico, que é a manutenção da gravidez, não se faz mais
presente em seus corpos. Então essas mulheres também passam a ser descartadas e,
conseqüentemente, sua assistência é negligenciada. Já aquelas que buscavam a assistência e
que possuíam vitalidade fetal, mesmo tendo provocado o abortamento, eram tratadas de forma
diferenciada, a fim de que a gravidez fosse mantida.

Márcia reclama dos exames físicos. Foram feitos vários toques, por vários profissionais.
Todos os dias em que retornava ao hospital, esse procedimento era novamente realizado e,
ainda assim, ela retornava para casa sem a resolução de seu sangramento. Cada caso é tratado
de maneira diferenciada, cada paciente tem um tipo de tratamento. Elen foi atendida quase que
“particularmente” por um dos profissionais da equipe. Isso pôde ser comprovado pela forma
ágil e resolutiva como o seu atendimento foi realizado. Já Márcia relatou que não teve
orientações precisas que informassem o motivo pelo qual sua internação não seria realizada.
Durante suas idas ao Hospital e suas vindas de lá em busca de resolução, os exames eram
efetuados em demasia e sem necessidade, uma vez que sua internação só foi realizada muitos
dias depois e por um pedido dirigido a outro médico da equipe. A partir disso, passou a
receber o tratamento adequado. Marta – por ser um caso de emergência e por ter sido
encaminhada após perder 3 gestações em decorrência de desenvolver pressão alta durante a
gestação e por isso correr risco de vida –, teve atendimento foi rápido.
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No mesmo dia, rapidamente eles pediram, viram a hora, se mais ou menos dava pra
fazer, até 2 ou 3 horas da tarde que os exames ficassem prontos (Elen).
Eu estava sentindo dor, porque assim, cada lugar que você vai eles dão uma
cutucada em você, é, vamos fazer o toque, vamos ver como está o negócio aí, então
cada lugar que você vai, eu acho aquilo chato, sabe? [...]. Ela só falou que não tinha,
e não tinha como fazer, e eu falei assim com ela: Dra., mas eu estou sentindo dor, eu
preciso fazer esse negócio. Aí ela falou bem assim: Não, não tem como não, não
posso fazer, se eu fizer sem esterilizar, eu vou pôr a sua vida em risco e eu vou me
complicar. E eu falei: Dra,. mas por que você não falou isso antes? (Márcia).
É, aí ele me chamou pra conversar e perguntou, falou que tinha que passar pra
gente porque, quanto mais tempo deixasse, mais risco de vida eu corria, n’é? Que
era melhor interromper a gravidez agora, n’é? Porque mesmo que eu deixasse, por
não estar desenvolvendo, ele não ia sobreviver (Marta).

Entre o diagnóstico realizado no primeiro ou nos primeiros atendimentos, até o momento da
internação para tratamento medicamentoso ou para a realização da curetagem, esse tempo
cronológico para a efetivação da assistência depende diretamente do estágio do abortamento
no qual se encontra a mulher. Se esse já tiver ocorrido e houver necessidade de curetagem, a
internação será imediata, caso haja vaga no hospital. Em caso de infecção, a internação é mais
que imediata, porém, quando o abortamento está no início, as mulheres afirmaram que os
profissionais não dão informações que as tranqüilizem ou que expliquem de fato sua real
condição de saúde.

[...] demorou um pouquinho. De lá eu fui fazer a folha de internar, aí quando eu
estava indo para fazer, ele me perguntou se eu sabia meu tipo de sangue. Aí eu falei
qual era, O negativo, aí ele me falou que ia dar um pouquinho mais de trabalho
(Alice).
Me internaram no mesmo dia [...] fiquei internada por quatro dias [...] no dia que eu
fiquei internada tinha muita mulher que perdeu o neném também lá (Lurdes).

Acompanhamos o momento da internação de Flávia. Ela estava sangrando muito, tinha
calafrios e a ponta dos dedos e lábios estavam cianóticos. Com dor, o medicamento demorou
pelo menos meia hora até ser administrado.
Eu comecei a sangrar, sangrar, sangras que eu cheguei a ficar branca, quase
morrendo, e ninguém apareceu, eu fiquei lá, mofando, sentindo dor o tempo todo e
eles não estavam nem aí (Flávia).

O atendimento prestado a Elen foi particularizado, e o de Márcia passou a sê-lo, na medida em
que ela conseguiu um médico que, sendo vizinho da casa onde trabalhava, e por intermédio de
sua patroa, conseguiu o atendimento; aí o tratamento também passou a ser personalizado.
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O que mais me agradou foi o atendimento, porque foi bem rápido, mas, eu acho que
se eu não tivesse tido essa indicação, porque estava todo mundo assim: “Olha, toma
cuidado, leva ela logo, cuida dela porque ela é indicada pela mãe do Dr. Fúlvio”
(Elen).
[...] aí quando foi uns 5 dias, por aí, [a patroa] conseguiu lá [no HUCAM] com o
médico [...] É, aí ela conversou com ele, e como ele trabalha lá, ele falou com ela
[patroa] porque ela não tinha falado com ele antes [...] ele deu um encaminhamento
[...] chegar lá e procurar Dr [pausa] ah, esqueci o nome do médico, um senhor [...]
aí quando chegou lá, ele me atendeu n’é? Assim que ela falou com ele, que ele já
estava me esperando, aí ele me atendeu (Márcia).

Já Rafaela e Helena dizem ter se sentido humilhadas durante o processo de internação. Rafaela
alega que a ausência de privacidade provocou uma excessiva exposição das mulheres que,
após o procedimento, ficam esperando para serem novamente levadas a seus leitos no hall do
centro cirúrgico e as pessoas que por ali passam ficam olhando. Helena afirma que suas
demandas não eram atendidas pelos profissionais que estavam cuidando do seu caso. Com
dor, sem medicamento, e após ter sido negligenciada pela equipe de enfermagem, teve a
expulsão do abortamento no banheiro, onde foi aparada por outras mulheres, que solidárias
com seu sofrimento, a ampararam, evitando uma queda após o desmaio.

Os discursos que se seguem indicam mais uma vez a violência na qual são submetidas as
mulheres em situação de abortamento. Para Nogueira (1994), a violência pode ser classificada
como: violência estrutural – que expressa a manutenção e reprodução do poder e da riqueza,
de forma institucionalizada ou não e, como conseqüência, gera desigualdades; violência de
resistência à dominação – expressada nas diversas formas de delinqüência; e violência cultural
– associada às classes sociais, como as de gênero e de faixa etária. A autora afirma que a
violência institucional se torna evidente por meio de serviços de saúde que atuam de maneira
sobrecarregada, sem a capacidade de efetivamente atender a demanda e com escassez de
verbas e materiais, bem como a ausência de infra-estrutura mínima, de equipamentos básicos e
pessoal suficiente e adequado para prestar o atendimento. Sugere ainda que haja violência
inserida nas práticas de saúde. Essa violência pode ser verificada nas formas como se dá o
atendimento ao público e facilmente constatada nas situações das mulheres que procuram os
serviços, para tratarem de seus abortamentos.

Péssimo, horrível, humilhante, eu sei que o hospital não tem condições assim pra
estar [...] que cada caso é um caso, mas como existe salas de parto, eu estava no préparto, eu não estava na sala de parto, então eu achava que tinha que ser um pouco
mais restrito [...] (Rafaela).
Eu tava sangrando e o médico falando que eu não estava. Eu tive que tirar o
absorvente, as meninas que estavam no quarto comigo e tinham ganhado os nenéns,
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n’é?, não sabiam o que eu tinha n’é? Poxa, e ficaram horrorizadas. Eu passei por
maus bocados aqui. Isso foi no domingo da semana passada. Aí eu tirei o [...], me
colocaram no soro, eu tirei o absorvente, aí eu mostrei. Aí ele me perguntou: Cadê o
sangue aqui. Aí eu mostrei, tá aqui oh. Eu baixei assim a roupa para ele ver, aqui,
aqui e ele, eu não to vendo não, pegou, virou as costas e saiu. Aí a menina veio e me
ajudou, colocou o absorvente na sacola e me disse para assim que ele viesse de
novo para eu mostrar para ele o sangue. (o aborto) foi no quarto mesmo onde eu
estava. Tinha uma outra paciente do lado, que assistiu tudo, e [...] foi ali, do lado.
Muita humilhação, eu me senti humilhada, entendeu, porque eu não tive
atendimento, eu tive um sofrimento, sozinha na cama, as meninas não conseguiram
dormir a noite, entendeu? elas n’é, não sabiam o que é que eu tinha entendeu, e eu
tive o aborto ali mesmo (Helena).

Nogueira (1994) complementa, dizendo que a violência institucional pode se apresentar em
duas modalidades. A primeira é a violência por omissão, que consiste na negação total ou
parcial de ações médicas e sanitárias, assim como a debilidade institucional, que pode ser
observada por meio do descaso, da negligencia, bem como da omissão e da desnormalização
com que é prestada a assistência em saúde. A segunda é a violência por comissão, ou seja, a
violência técnica inerente à teoria e à prática dentro dos serviços de saúde, isto é, a violência
enraizada nas práticas de saúde, nos procedimentos indesejáveis ou desnecessários (como os
exames de toque repetidos) e na conseqüente repercussão disso sobre a vida e a saúde das
mulheres.

Marta, por se tratar de um abortamento que seria induzido para salvar sua vida, teve todo
atendimento prestado de maneira integral. Os profissionais conversaram longamente com ela e
o marido, a fim de informar todos os reais riscos que ela estava correndo, caso a gestação
continuasse.

[...] aí ele me chamou pra conversar e perguntou, falou que tinha que passar pra
gente porque, quanto mais tempo deixasse, mais risco de vida eu corria, n’é? Que
era melhor interromper a gravidez agora, n’é? Porque mesmo que eu deixasse, por
não estar desenvolvendo, ele não ia sobreviver (Marta).

A curetagem foi o procedimento de escolha para todas as mulheres entrevistadas. É o segundo
procedimento obstétrico mais realizado nos serviços de saúde do SUS, superado apenas pelos
partos normais (MS, 2005). De acordo com Shenk (2007), no ano de 2006 foram registrados
220 mil casos de curetagem uterina, após abortamento nos hospitais do SUS. Trata-se de um
procedimento cirúrgico que, embora simples, não é isento de complicações como: perfuração
uterina, hemorragia e infecção que podem representar agravo à saúde da mulher e
comprometer seu futuro reprodutivo. O MS preconiza que a forma de esvaziamento uterino
seja discutida com a mulher, podendo ela optar pela curetagem, pela Amiu elétrica ou manual
e por medicamentosos como o uso do misoprotol. Neste estudo, percebemos que essa
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possibilidade de escolha não é discutida com as mulheres. O profissional que a atende é quem
determina o procedimento e dá somente algumas explicações sobre o método que será
utilizado. As narrativas das mulheres indicam o total despreparo no qual elas são
encaminhadas para o procedimento, bem como as fantasias e expectativas que a orientação
não dada de forma adequada pode provocar no imaginário da mulher.

[...] Eu fiquei com medo, eu nunca tinha entrado naquela sala antes, porque quando
fico grávida, fico com medo de ter que ser cesárea e ter de ir para aquela sala [...].
Por causa da anestesia, quando a médica me falou que ia ter que tomar anestesia eu
falei, ih..., me deu vontade até de ir embora, tenho medo por causa da anestesia, aí
depois ela falou que ia fazer um procedimento mais rápido, aí eu fiquei mais calma
(Alice).
[...] Me colocaram no soro, passaram lá um negócio que ele falou o nome mais
agora eu esqueci, enfiaram um aparelho que abre igual o que usa para fazer
preventivo e falou que eu ia sentir uma espetadinha, depois ele me falou que eu ia
sentir uma dorzinha, só que não foi uma dorzinha não, foi uma dorzona, era como
se tivesse arrancando o útero para fora [...] Falei, ai parou! E ela colocou mais
remédio de dor no soro, até parar a dor [...] eu não queria estar ali não [...] dói um
pouco, é chato (Alice).
Eu me lembro que no começo eles me deram soro, colocaram um remédio para eu
não sentir dor, aí depois me levaram para uma salinha; depois eu não vi mais nada,
só lembro que eles ficaram brincando comigo, conversando, aí depois eu me
apaguei [...] Não, não explicou (o procedimento), e nem eu sei, e queria até saber e
até hoje estou sem saber (risos). Aí acordei e estava em outra sala já e estava
esperando o efeito da anestesia passar, para ver que reação eu ia ter. Foi desse jeito
(Lurdes).
Só falou que ia limpar o meu útero. O médico me levou, lá para cima, eu estava
deitada na cama, aí passei de uma maca para a outra, ela me falou que ia me aplicar
uma injeção e que eu ia dormir. Aí eu dormi e não vi mais nada (Joice).

Flávia e Olívia reclamam do atendimento que receberam no momento da curetagem. Os
profissionais, às vezes se comportam de maneira não-profissional, fazendo brincadeiras com a
mulher que, ansiosa, numa situação incomum na sua vida, sentem-se agredidas e inseguras
quanto ao procedimento a que está sendo realizado.

Olha quando foram tirar meu sangue, ficaram rindo, eu até fiquei nervosa, porque
ficaram falando: “Você está fazendo errado, não é assim não”. Não sei se estavam
me distraindo, eu achei que elas estavam brincando, fazendo brincadeira. Aí foi,
tiraram o sangue, me levaram para dentro, aí eu tomei a injeção e dormi (Flávia).
Ele foi muito grosso, muito ignorante assim, ele não me falou nada direito. Mas aí
eu fiz assim mesmo a curetagem e eles me falaram que seis horas depois eu poderia
ir para a minha casa; aí eu fui; à noite ele veio, e eu pedi atestado porque fiquei a
semana toda, e eu tinha que levar para o serviço, aí ele falou que não tinha nada a
ver isso, que eu podia ter perdido o filho em um dia e no outro ir trabalhar, porque
não tinha nada a ver isso (Olívia).
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Rafaela afirmou que houve demora na realização do procedimento; estando em jejum a
intervenção só ocorreu no dia seguinte, pois o médico que iria realizá-la preferiu deixar para o
plantão de outro profissional no dia seguinte. Ainda assim, a falta de organização e
planejamento adequado para a realização dos procedimentos deixava as pacientes à mercê dos
profissionais.

Dra. Carmen Falou: Daqui a pouco vamos fazer sua curetagem. Tudo bem [...] só
que não foi feito. Teve o plantão noturno e não foi feita a minha curetagem [...].
Porque o médico falou que não gostava de fazer curetagem à noite, e [...] deixou pro
pessoal da manhã, aí a Dra. Rebeca chegou no outro dia de manhã [...] “Eu cheguei
pra poder fazer a curetagem”, [...] recebeu uma ligação, o pessoal do centro
cirúrgico recebeu uma ligação, falando que os anestesistas estavam numa reunião, e
que não podiam subir na hora, a não ser que tivesse uma emergência, que tivesse
alguém que tivesse que precisar de uma anestesia. Poxa, eu estava na sala, estava
preparada já, já tinham colocado os aparelhos todos em mim, a pessoa que atendeu
falou, não, só tem uma curetagem aqui mas a menina pode esperar (Rafaela).

Por fim, Márcia, após a intervenção de um médico conhecido de sua patroa, teve o
procedimento realizado e seu problema foi solucionado. Ela afirmou ter sido bem tratada e
que se não fosse pela intervenção desse profissional, não teria tido atendimento.

Eu fui bem tratada [...] Facilitou muito, muito mesmo [o fato de ter sido indicada
por um médico da equipe] é difícil n’é, pra gente que [pausa], que a única escolha
da gente é esses hospitais, chega lá você, n’é? Não é bem atendida, um fica
empurrando pro outro e você não sabe pra onde você vai (Márcia).

Depois da curetagem, a história é outra. Já mais tranqüilas com o fim da dor e não correndo
mais riscos, as mulheres passam a ser medicadas, recebem alimentação e são atendidas mais
de perto pelos médicos residentes, que são, na sua maioria, muito cuidadosos com as pacientes
internadas. O procedimento da curetagem é, na maioria das vezes, feito por um médico staff, e
os residentes são os auxiliares. De uma equipe de 6 médicos residentes, apenas dois
demonstraram-se menos próximos das pacientes que estavam acompanhando na enfermaria.
No geral, os demais sempre eram atentos e respondiam solicitamente a cada pedido de
orientação das mulheres. Após o procedimento, o sentimento predominante é de alívio, uma
vez que não tiveram complicações e tinham seus problemas de saúde praticamente resolvidos.
O fato de ter recebido o atendimento, ter sido internada e ter resolvido o problema,
praticamente produzia uma amnésia nas mulheres que esqueciam da peregrinação e das
situações que tiveram que enfrentar até o momento e, por isso, muitas classificaram, no geral,
o atendimento que haviam recebido, como bom, ou seja, tiveram de certa forma respeitados os
seus direitos reprodutivos.
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Olha, depois que está lá dentro o atendimento é outro n’é? Ah, foi bom, depois que
entrei lá dentro os enfermeiros te olhando [...](Márcia).
Aí eu fiquei internada e eles me atenderam super bem também, o pessoal da equipe
(Joice).
Nossa, eu gostei porque, o médico, deu muita atenção. Fui muito bem atendida, os
outros médicos que trocaram de plantão também, isso aí eu não tenho do que me
queixar (Marta).
É, conseguido uma vaga, entendeu? conseguido ser é [...] resolvido o problema,
entendeu, foi muito bom, porque eu saí daqui com vida, eu poderia ter saído morta,
pelo que estava acontecendo dentro de mim, eu podia morrer a qualquer momento,
eu podia pegar uma outra infecção, e tal, então isso foi bom [...] (Rafaela).
Aqui eu acho que o atendimento. Tem uns [profissionais] que me tratam bem, são
legaizinhos comigo e tudo, agora tem esse médico, que eu não vou esquecer o rosto
dele nunca. Eu acho que tem que ter mais amor ao próximo, entendeu, ao ser
humano, ter mais atenção. Eu penso que ele pode ter desconfiado que eu fiz e ter
ficado revoltado por isso. Porque eu falava para as pessoas: “ Eu tive infecção” aí
todo mundo tem aquilo na cabeça, imagina, que você fez alguma coisa (Helena).

Com relação ao estabelecimento de vínculo entre o profissional e as mulheres, perguntamos a
elas se algum profissional havia discutido se estavam pensando em uma nova gestação e se
precisavam de orientação, para evitar, caso não desejassem, que isso acontecesse. Todas
foram unânimes ao afirmar que nenhum profissional da equipe havia conversado sobre os
métodos contraceptivos e sobre sua saúde reprodutiva, bem como os exames anatomopatológicos do material coletado durante o processo de abortamento ou durante a curetagem e
que poderiam identificar os motivos que levaram à perda gestacional. Acompanhamos muitas
mulheres no processo de alta hospitalar; observamos que os encaminhamentos para a consulta
com o patologista eram dados às mulheres, porém os profissionais não frisavam a importância
desse diagnóstico.

Também perguntamos se alguém da equipe havia conversado sobre a perda gestacional,
enfocando principalmente os sentimentos que essa perda estava provocando bem como
buscado construir a história dessa gravidez e o caminho de sua percepção até à perda. Todas
as mulheres também foram unânimes ao afirmar que nenhum profissional havia perguntado
como elas estavam se sentindo. Eles perguntavam o que havia acontecido e não como elas
estavam se sentindo diante do que tinha acontecido. Informaram que esta pesquisadora fora a
única pessoa que lhes perguntou sobre essas questões.

A NT do MS preconiza que o atendimento a mulheres em situação de abortamento seja
realizado de forma integral em todos os seus aspectos, e que haja um profissional capacitado a
dar voz aos sentimentos de luto que o processo de abortamento evoca nas mulheres (Gesteira
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et al., 2006). Porém, essa equipe de profissionais, em específico, não contava com profissional
que pudesse fazer esse trabalho.

Com relação ao atendimento prestado pelos profissionais médicos, as opiniões são variadas
do positivo ao negativo, dependendo da forma como o problema foi resolvido e do
profissional que atendeu a mulher. Se o profissional for sensível, solidário, diante do
sofrimento dela, o atendimento será bom, mas se ele não conseguir acolher a demanda da
paciente, negligenciado-a, o atendimento será descrito como ruim.

Ah, o atendimento. Falta de interesse, a falta de amor ao próximo n’é? É [pausa], eu
acho que muitos ali só pensam em si mesmos, porque quantas pessoas morrem, a
gente vê falar, e tinha uma mulher falando que tinha vindo do Dório Silva e tinha
quebrado tudo, por que acontece isso? Gente morrendo e ninguém faz nada, eu não
concordo com isso (Márcia).
Eu achei que ele não me atendeu direito, e que estava com má vontade de me
atender, as meninas me falaram: Você não está com exame na mão, ele não vai te
atender, não vai passar medicamento para você, ele vai te enrolar e mandar você
fazer o exame (Flávia).
Os médicos trataram bem, até brincavam com a gente (Lurdes)

A autonomia é uma necessidade importante da saúde; seu exercício é a expressão efetiva da
garantia dos direitos reprodutivos. Cabe ao profissional que atende mulheres em situação de
abortamento, de acordo com o MS (2005), orientá-las sobre o planejamento familiar,
ofertando contraceptivos, no caso dos abortamentos provocados, e nos casos dos
abortamentos espontâneos esclarecê-las sobre o que de fato ocorreu para que houvesse a perda
dessa gestação e oferecer assistência, caso elas quisessem tentar engravidar novamente. É
obrigação do profissional de saúde orientar as mulheres, a fim de que melhorem seu
entendimento do próprio corpo, da sua doença, de suas relações com o meio social e com a
capacidade de cada uma instituir normas que ampliem as possibilidades de sobrevivência e
qualidade de vida (Canguilhen, 2006).

Como tivemos a oportunidade de entrevistar novamente três mulheres, percebemos como elas
estavam lidando com a situação praticamente 2 meses após o evento do abortamento.
Constatamos que o espaço da pesquisa foi considerado um lugar de reflexão e de assistência,
pois, nesse momento, foi dada voz às mulheres; elas puderam relatar sua experiência, viver
um pouco da sua dor, relatar os sentimentos que nenhum profissional lhes deu oportunidade
de expressá-los. Perguntamos como foi para elas falar sobre o que estavam vivenciando
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naquele momento e elas relataram que foi importante participar, pois foi um momento de
desabafo, alívio.

Ah, me ajudou a encarar a vida com outros olhos, a reerguer minha cabeça,
entendeu? Porque é muito bom você falar do que você está sentindo, e, assim [...] é,
falar pra alguém que não te conhece, é um desabafo n’é? Que você sente, é um
pouco de peso que você tira dos seus ombros também [...] Eu me senti mais aliviada
[...] (Rafaela).
Faz porque, você passar por tudo isso e ter com quem conversar, com quem se abrir,
com quem falar do que aconteceu, eu acho que melhora um pouco. Melhora porque
o seu sofrimento ameniza um pouquinho em você partilhar isso com alguém, e,
melhorou pra mim, porque eu saí daí me sentindo melhor, e o apoio que eu tive,
né?, de ouvir uma pessoa dizendo que eu posso ter outro filho, que eu posso saber o
que aconteceu com ele, e que é só me cuidar que eu posso ter outro filho (Elen).
Ah foi! Foi bem porque eu estava ali angustiada, deprimida (Márcia).

Perguntar às mulheres como elas se sentiram após o abortamento nos indicou que, embora os
aspectos físicos tenham sido solucionados, os aspectos emocionais não haviam sido
elaborados e elas ainda relatavam os mesmos sintomas emocionais que descreveram no
momento da primeira entrevista. Defey et al. (1985) afirmam que após a perda da gestação a
mulher muitas vezes demonstra-se envergonhada, como se tivesse falhado como mãe, como
se um pedaço de seu corpo tivesse sido perdido. Essa experiência traz consigo uma dor que
persiste por muitos meses após o evento da perda. Esses sentimentos não expressados podem
carregá-la como o germe para que outras complicações e até mesmo patologias emocionais se
desenvolvam. Entre tais complicações, pode ser destacada a infertilidade de origem não
orgânica.

Embora o MS preconize que haja “atitude terapêutica” por parte dos profissionais que
atendam mulheres em situação de abortamento, constatamos neste estudo que os profissionais
não estão preparados adequadamente para assistirem sequer tecnicamente as mulheres quanto
mais emocionalmente. A NT (2005) sugere que a escuta das mulheres seja realizada por
profissional de psicologia, realmente o profissional mais capacitado tecnicamente para acolher
e não julgar as mulheres nessa situação. Porém esses profissionais não integram a maioria das
equipes multiprofissionais dos serviços de saúde. No caso do serviço estudado, no momento
da pesquisa, não havia psicólogo integrando à equipe.

Uma das necessidades de saúde que o abortamento inseguro evoca é a integralidade no
cuidado enquanto conceito e enquanto exercício de uma prática de saúde. Cuidado este, que
não é resumido apenas no tratamento do corpo biológico e na manutenção da sua homeostase.
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Abrange uma complexidade de fatores que o corpo, nesse caso, o corpo das mulheres,
carrega: suas necessidades orgânicas objetivas – caracterizadas em seus aspectos fisiológicos,
e as subjetivas que são as culturais, sociais, religiosas e psíquicas. A organização dos serviços
de saúde deve acolher essas necessidades indissociáveis das mulheres.
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5 PROBLEMATIZANDO OS RESULTADOS

O abortamento é o segundo mais freqüente evento obstétrico. Estima-se que ocorra em 15%
das gestações. No Brasil, ocorreram 220 mil casos de curetagem uterina após abortamento no
ano de 2006. No município de Vitória essa é a segunda principal causa de internação nos
hospitais da rede pública.

É um evento exclusivamente feminino tal como o é a vivência da gestação; é interditado na
sociedade brasileira por questões que tangenciam o papel social da mulher, que é marcado
intimamente pelas relações assimétricas entre os gêneros e as de não-cumprimento dos
direitos reprodutivos, embora o país seja signatário de alguns tratados que versam sobre o
tema.

Este estudo teve o objetivo de apreender como os profissionais são preparados, a fim de
assistir mulheres em situação de abortamento; como a assistência prestada é declarada por
esses profissionais; e, por fim, como ela é realmente prestada e como as mulheres descrevem
a assistência recebida.

Os profissionais não são preparados de maneira adequada; nos cursos de graduação eles não
participam de eventos que abordem o tema. Na realidade, neste estudo de caso percebemos
que o tema não é discutido de acordo com sua magnitude necessária. Os profissionais
entrevistados reconheceram que não são preparados para lidar com esse problema de saúde e,
por questões culturais, morais e religiosas não se fazem disponíveis para acolher e escutar as
mulheres nessa situação. As mulheres que provocaram o abortamento são taxadas como
criminosas; as mulheres cujos abortamentos foram espontâneos, embora nos discursos os
profissionais declarem-se mais zelosos até mesmo carinhosos com essas, a observação nos
mostrou que não é bem assim que decorre a assistência. Essas mulheres também não são
atendidas de maneira adequada.

As mulheres buscam incessantemente os serviços para a realização da curetagem e, sem
sucesso, peregrinam, vulneráveis a toda sorte de complicações que a ausência de assistência e
atendimento pode proporcionar.
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Da análise dos dados obtidos, observamos que a assistência prestada pode ser considerada
violenta e discriminatória nos dois sentidos: tanto para as mulheres que fizeram o
abortamento, indo contra a norma legal e social vigente, como para aquelas que sofreram um
abortamento espontâneo, uma vez que segundo as próprias mulheres, elas eram deixadas na
espera sem atendimento imediato. Pode se apreender dessas situações que a assistência
reflete o papel social da mulher como intimamente ligado a sua capacidade de reproduzir.

Ou seja, o direito ao atendimento é da mulher que está grávida prioritariamente. Diante das
mulheres que não estão mais grávidas, que chegam ao serviço, já abortado completamente ou
que tenha comprovadamente o feto morto não há mais nada que o profissional de saúde possa
fazer e isso toca diretamente a onipotência dos médicos que colocam essas mulheres como
sujeitos de segunda categoria, pois não há mais uma vida em potencial no corpo delas que
precise ser salva. A vida da mulher que se encontra nessas condições não recebe o mesmo
respeito que a de seu feto, isto é, as vidas dessas mulheres, seus processos de luto e suas
angústias por carregarem a morte dentro de si não são reconhecidos pelos profissionais que as
assistem.

Os profissionais não vêem a história por traz do aborto e o prejulgam. Também não vêem
como aquela mulher está vivenciando esse evento. O seu prejulgamento é enraizado nos
conceitos sociais, familiares e religiosos que permanecem incrustados indissoluvelmente na
sua prática profissional. Embora primordialmente a função do profissional de saúde seja
resgatar a saúde dessas mulheres, eles ocupam-se somente da vida corporal, não se ocupam de
qualquer outro dano nas outras esferas que comporta uma pessoa. A assistência prestada pelo
profissional de saúde está diretamente ligada a sua forma de entender e aceitar o abortamento,
não como ele foi cientificamente e profissionalmente treinado para acolher. Ou seja, os fatores
da subjetividade e da racionalidade do profissional se colocam anteriores às técnicas em saúde
que ele aprendeu nos cursos de formação profissional. Assim, esse profissional segue, em sua
prática assistencial, suas próprias concepções quando está diante da paciente que não é tratada
de forma igual e integral. O lugar que a assistência prestada à mulher ocupa está intimamente
ligado à forma contratransferencial que esse encontro entre dois sujeitos – profissional e
mulher – se der. A assistência prestada, podemos considerar que ela se demonstrou autoritária
e verticalizada, o que contradiz o modelo preconizado pelo PAISM, que propugna o
estabelecimento de relação intersubjetiva com as mulheres.
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Outro fator importante e que dificulta a assistência de maneira adequada está relacionado à
estrutura do serviço de atendimento. Com relação à infra-estrutura, há inúmeros problemas de
ordem física e ordem material. Os leitos não são adequados, não permitem que as mulheres
tenham nem conforto nem privacidade. As mulheres que acabaram de ter um abortamento
ficam acomodadas junto com as puérperas e não se leva em consideração o fato de elas terem
acabado de perder uma gestação, independentemente de essa perda ter sido espontaneamente
ou provocada.

Essa exposição gera muito desconforto e algumas mulheres durante a

entrevista reclamaram sobre isso.

Acerca das questões materiais, o hospital esteve em greve durante um período da observação
e esse fator comprometeu enormemente tanto a qualidade da assistência prestada às mulheres
como a dificuldade de trabalho enfrentada pelos profissionais que não dispunham de materiais
suficientes para a realização de procedimentos e, por isso, eles vivenciaram uma insuportável
situação de estresse. Embora o HUCAM seja um hospital-escola, também observamos que o
tema não é discutido integralmente nos cursos de graduação e pós-graduação. Isso é um
agravante, pois o hospital é o único no Estado que atende mulheres vítimas de violência
sexual e os profissionais envolvidos também nessa assistência não se sentem preparados para
lidar com tal situação.

Com relação às mulheres, percebemos que suas necessidades de saúde – no que se referem
aos aspectos reprodutivos – não são efetivamente satisfeitas pelo sistema de saúde, desde a
assistência primária, qual seja, a cobertura contraceptiva às mulheres em idade reprodutiva até
a interrupção da gravidez quando essa for de escolha e ou necessidade da mulher.

Também não o são desde o esclarecimento adequado do uso do método, bem como da função
do medicamento, a maneira como deve ser usado e o cuidado do profissional de referência
que assiste a mulher na utilização do método. É ainda insatisfatória a inexistência, na rede
social e na rede de saúde, de profissionais que acolham e também estejam preparados para
assistir as mulheres que não desejarem ter aquele filho naquele momento. Por fim, a
assistência prestada pelos hospitais desde a entrada nesse hospital até ao momento da alta
também é insatisfatória, porque não leva em consideração a complexidade de fatores que o
abortamento pode provocar na saúde das mulheres.
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Os serviços ocupam-se somente de assistir o corpo, não disponibilizando os espaços para
orientações e estabelecimento de autonomia, espaço esses que podem ser organizados nas
próprias enfermarias, integrando profissionais que lidem terapeuticamente com temas
relacionados aos cuidados com a saúde reprodutiva tais como: contracepção, planejamento
reprodutivo, corpo da mulher, entre outros muitos temas que podem ser trabalhados durante o
processo de internação das mulheres.

Por que questões relacionadas ao cuidado reprodutivo não podem ser implementadas nos
serviços? Diante desse fato, podemos afirmar que a assistência despendida nos hospitais às
mulheres em situação de abortamento não cumprem efetivamente o papel conforme determina
o MS.

Relativamente às mulheres, observamos que embora conheçam e enumerem as possibilidades
contraceptivas, muitas relataram que no mês em que engravidaram não estavam fazendo uso
ou não estavam fazendo uso adequado de métodos contraceptivos. Observamos que a maioria
das mulheres não estava, naquele momento, planejando a gestação, mas, mesmo não a tendo
planejado, algumas a aceitaram. Ainda assim, elas não tinham iniciado o pré-natal, o que
reforça a ambivalência na qual vivenciam as gestações não-planejadas.

As mulheres também declararam que com certa freqüência procuram os serviços primários
em busca de contraceptivos e de assistência em saúde. Um fator curioso é que embora tenham
sido indagadas sobre a saúde, de forma específica, todas, sem exceção, afirmaram que
procuram os serviços de saúde quando estão com algum problema, especificamente,
problemas ligados à função reprodutiva. Nenhuma mulher relatou buscar atendimento por
outras questões não-correlacionadas à reprodução. Mesmo procurando esses serviços,
percebemos que as mulheres não recebem orientação adequada.

Observamos que o fato de a gravidez ser planejada ou não é um grande estimulador para a
prática de um abortamento provocado ou não. A situação conjugal, as condições
socioeconômicas e a existência de outros filhos pequenos que demandam cuidados foram
fatores muito importantes na determinação em manter ou não a gestação. Acerca da vida
conjugal, o fato de ter ou não um parceiro não foi impeditivo da realização do abortamento.
Embora a maioria das mulheres entrevistadas tenha afirmado vivenciar uma relação conjugal
estável, não foi observada a presença física nem simbólica do parceiro durante o evento do
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abortamento, o que nos indica que o abortamento é um ato solitário, independente de ter sido
provocado ou não.

Sobre a assistência à saúde da mulher em situação de abortamento, verificamos inúmeras
falhas: ausência de adequação das tecnologias de todos os tipos, desde os estruturais, como
exames laboratoriais, USGs, enfermarias adequadas e instrumentos para a realização de
procedimentos, até aos humanos, como acolhimento, vínculo, responsabilização sanitária e
implicação profissional. O HUCAM assiste mulheres que, por não possuírem outros meios
financeiros, buscam atendimento no hospital. Um fator que nos chamou muito a atenção foi a
questão das USGs. O exame não era disponibilizado pelo hospital. A mulher quando, não
tinha condições financeiras – e na maioria dos casos não as tinha mesmo –, de pagar entre R$
40,00 e R$ 100,00 por um exame que era realizado em clínicas fora do hospital, ficavam sem
o atendimento adequado, até mesmo sem analgesia. Isso constitui um fator que necessita ser
revisto pela gestão do serviço, pois o SUS preconiza que toda assistência seja eqüitativa e
universal. A partir do momento que o serviço não disponibiliza essas tecnologias, deveria ser
repensada a prática diagnóstica, para que mais mulheres sejam incluídas e não excluídas da
assistência.

As mulheres relataram muita facilidade para entrar no serviço, porém a entrada não é
pressuposto da assistência. Após o primeiro atendimento, inicia-se a peregrinação em busca
da resolutibilidade. Quando elas não possuem exames prévios, são encaminhadas a fazê-los
fora do hospital. Normalmente com dor e já sangrando, as mulheres não são acolhidas
adequadamente, não recebem esclarecimento sobre a sua real condição de saúde e não contam
com suportes medicamentosos que aplaquem a dor física. Quando chegam ao local já com a
posse de exames que comprovem o óbito fetal, também não são acolhidas; são orientadas a
aguardarem pela expulsão natural do feto. O MS preconiza que em todo serviço de assistência
os profissionais orientem e discutam com a mulher a melhor maneira de esvaziar o conteúdo
uterino, a fim de resolver o seu problema imediatamente e aliviar a tensão emocional que é
causada por um óbito fetal.

Não pôde ser notada diferença significante na assistência que é prestada às mulheres em
situação de abortamento espontâneo e de abortamento provocado. Tampouco se puderam
perceber diferenças no atendimento às mulheres que se encontravam noutras circunstâncias,
tais como na iminência de abortamento. As práticas profissionais muitas vezes não foram
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norteadas por questionamentos éticos; e a condução do tratamento demonstrou-se mecânica e
não-passível de análise e discussão, fato esse identificado nas reuniões de equipe que tendiam
somente a avaliar as condições biológicas do corpo em questão. Como não há profissional de
psicologia que integre efetivamente as questões diretamente ligadas às dificuldades
interpessoais entre as mulheres e os profissionais e entre as mais diferentes hierarquias de
profissionais, não se evidenciou o que perpetua o lugar do profissional como aquele que sabe
e o da mulher como a “paciente”. Diante disso, percebe-se que a assistência não integra nem
se ocupa das reais necessidades de saúde da mulher em situação de abortamento. Tais
necessidades vão para muito além das questões reprodutivas e das seqüelas que um
abortamento pode provocar no corpo. Questões íntimas, subjetivas, pessoais, não são
contempladas e a mulher na sua integralidade não é vista, não é acolhida nem é tratada. As
questões emocionais que, caladas, podem provocar seqüelas não-visíveis pelo diagnóstico
corpóreo, tendem a ser perpetuadas e não acolhidas pelos serviços, embora os protocolos
assistenciais em sua maioria tutelem a necessidade da assistência em saúde também das
possíveis seqüelas psíquicas.

É urgente que a discussão sobre o abortamento saia da esfera dos preconceitos religiosos,
legais, morais e históricos e dê lugar às pesquisas. As pesquisas podem contabilizar os
números das vidas ceifadas em decorrência das complicações desse problema de saúde que é
social e político. Mas devem, também, indicar as reais necessidades de saúde que as mulheres
nessa situação demandam. Além disso, devem nortear as políticas públicas e as políticas de
gestão em saúde, a fim de que a assistência prestada às mulheres nessa situação não se baseie
em somente tratar das conseqüências e seqüelas fisiológicas dessa doença, mas, também, das
conseqüências simbólicas, emocionais que números não são capazes de mensurar.

Termino esse estudo citando Dolto (1989):

[..] a lei deve ser alterada, para que nenhuma mulher decida a abortar possa fazê-lo
antes de ter trocado palavras sensatas acerca do ato que quer praticar. É necessário
que um médico possa escutar uma mulher que pretende abortar, a fim de que ela
exprima em palavras a sua angústia, o seu medo, a sua derrelição diante da
fecundidade

Enquanto a legislação brasileira não for alterada, a fim de dar condições reais para que as
mulheres em ocasião de uma gravidez não-planejada possam interrompê-la, faz-se necessário
que se constituam espaços, para que essas mulheres sejam pelo menos ouvidas na sua dor e no
seu desespero. Após essa experiência, estamos certas de que é que preciso que mais estudos se
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realizem, com o intuito de investigar a fundo as reais condições emocionais das mulheres que
vivenciam abortamento. Também é urgente que os protocolos sejam realmente
implementados e os serviços de saúde sejam organizados, planejados e cumpram efetivamente
as premissas expressas nesses protocolos do Ministério da Saúde. Isso se faz necessário, a fim
de que tenhamos de fato uma assistência integral, respeitosa, que permita às mulheres
efetivamente desfrutarem de seus direitos reprodutivos, sem coação, mas de livre e
espontânea vontade e com saúde.
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ANEXOS

Anexo 1 – Entrevista com roteiro semi-estruturado – Mulheres

Anexo 2 – Entrevista com roteiro semi-estruturado – Profissionais

Anexo 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Mulheres
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Anexo 5 – Comitê de Ética – CEP/UFES

Anexo 6 – Comitê de Ética – CEP/UNIFESP

Trabalhos relacionados com este projeto
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Anexo1
Roteiro para entrevista (mulheres)
1) Identificação (mantido o sigilo e anonimato se for da vontade das mulheres, idade, cor,
escolaridade, estado conjugal, religião).
2) Você trabalha?
3) Com o quê?
4) Onde (bairro)?
5) Que tipo de condução você utiliza para ir ao trabalho?
6) Quanto tempo demora?
7)

Renda individual?

8) Renda familiar?
9) Orientação religiosa?
10) Tem filhos/as/ quantos?
11) O que você sentiu quando descobriu que estava grávida?
12) Com quem compartilhou sua situação?

Caso de abortamento Provocado

13) Por que decidiu interromper a gestação?
14) Como você está enfrentando essa situação?
15) Quais os sentimentos que estão passando por você neste momento?
16) O seu companheiro participou dessa decisão?
17) Se sim, como?
18) Que método você utilizou para provocar o aborto? Foi fácil?
19) Como você soube desse serviço?
20) O que você achou do atendimento desse serviço e dos profissionais?
21) O que mais lhe agradou e o que mais lhe incomodou?
22) Fale um pouco se possível de sua experiência quando foi atendida e o que lhe parece que poderia
se feito para melhorar o serviço?
23) Você conhece outras mulheres que passaram pela mesma situação e que foram mal atendidas em
outros serviços de saúde?
24) Você já passou por alguma situação de aborto anteriormente?
25) Se sim, como foi?
26) Você faz consultas regularmente no ginecologista?
27) Você estava utilizando algum método contraceptivo na época em que ficou grávida?
28) Você acha que o acesso aos métodos contraceptivos é difícil?
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29) Você acredita que este aborto poderá mudar alguma coisa em sua vida? (Se necessário especificar
– vida sexual, afetiva, social, reprodutiva, psíquica)
30) Você gostaria de falar mais alguma coisa? Se quiser nos conte um pouco sobre sua vida cotidiana.

Em caso de abortamento espontâneo

31) Você planejou essa gravidez?
32) O que você sentiu quando descobriu que estava grávida?
33) Você compartilhou esse sentimento com o seu companheiro?
34) Você já tinha começado o pré-natal?
35) Como você descobriu que tinha perdido o bebê?
36) Como você está enfrentando essa situação?
37) Como você soube desse serviço?
38) O que mais te agradou e o que mais te incomodou durante sua passagem por aqui?
39) Fale um pouco da sua experiência quando foi atendida e o que lhe parece ser feito para melhorar o
atendimento?
40) Você conhece outras mulheres que já passaram pela mesma situação que você e que foram mal
atendidas em outros serviços?
41) Você já passou por alguma situação de aborto anteriormente?
40) Você faz consultas regularmente ao ginecologista?
41) Você estava usando algum método de contracepção na época em que você ficou grávida?
42) Você acha que esse aborto poderá mudar alguma coisa em sua vida?
43) Você pretende engravidar novamente?
44) Esse seu aborto teve alguma complicação?
45) Você gostaria de falar mais alguma coisa?
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Anexo 2
Roteiros para entrevistas (profissionais)

1) Identificação (idade, cor, escolaridade, estado conjugal, religião)
2) Profissão?
3) Há quanto tempo trabalha neste hospital?
4) Há quanto tempo se formou?
5) Onde fez sua graduação? E pós-graduação?
6) Durante a sua formação, você teve alguma disciplina que abordasse o tema do aborto?
7) Qual a sua atitude profissional diante de uma mulher que busca o atendimento em caso de aborto
provocado?
8) Qual a sua posição pessoal em relação ao aborto?
9) Fale um pouco sobre alguns sentimentos que passam por você antes, durante e após o
procedimento do aborto.
10) Nesses casos, você acha que a posição pessoal do profissional deve interferir na qualidade de
assistência?
11) Fale um pouco sobre as mulheres que buscam esse atendimento.
12) Como você se sente atendendo as mulheres que provocam aborto?
13) Você acha que o SUS tem o dever de acolher e atender em casos de aborto provocado?
14) Você gostaria de falar mais alguma coisa?
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Anexo 3
Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Estudo qualitativo sobre o atendimento ao aborto no município de Vitória
Sra. paciente entrevistada,
As informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo que visam a analisar o
atendimento ao aborto. Para isso, a Sra. consentirá na utilização de uma entrevista gravada, cujo roteiro segue em
anexo.
Em qualquer etapa do estudo, a Sra. terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa para esclarecimento de
eventuais dúvidas. A principal investigadora é Georgia Bianca Martins Bertolani orientada pela Profa. Dra. Livre
Docente Eleonora Menicucci de Oliveira. Estas podem ser encontradas no Programa de Pós Graduação em
Ciências da Saúde, Rua Borges Lagoa 1341, Vila Clementino, São Paulo (SP) Telefones (11) 5571-5000, e-mail:
geobianca@hotmail.com,<eleonora@medprev.epm.br> e na Enfermaria de Obstetrícia do Hospital Universitário
Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM), Av. Marechal Campos, 1468, Maruípe, Vitória (ES), ou no telefone
(27) 3235-7292.
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP/UNIFESP), Rua Botucatu, 572, 1º andar, cj 14, 5571-1062, fax (11) 5539-7162, E-mail
<cepunifesp@epm.br> e no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFES), Av. Marechal Campos, 1468, Maruípe,
Vitória (ES), fone (27) 3335-7504
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo,
sem qualquer prejuízo.
As informações obtidas serão analisadas em conjunto pelos pesquisadores, não sendo divulgada a identificação
de nenhuma entrevistada.
Está garantido à Sra. o direito de ser mantida atualizada sobre os resultados parciais da pesquisa que sejam do
conhecimento dos/as pesquisadores/as.
Não há despesas pessoais para a participante em qualquer fase do estudo. Também não há compensação
financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo
orçamento da pesquisa. Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos instrumentos de pesquisa utilizados
nesse estudo (nexo causal comprovado), a participante tem direito às indenizações legalmente estabelecidas.
Há o compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim,
descrevendo o projeto de pesquisa: Estudo qualitativo sobre o atendimento ao Aborto no município de Vitória.
Eu discuti com os/as pesquisadores/as sobre a minha decisão em participar neste estudo. Ficaram claros para
mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e
de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou
durante o decorrer da pesquisa, sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter
adquirido.
______________________________
____________________
Assinatura Participante
______________________________

Data

Assinatura da Testemunha
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou
representante legal para a participação neste estudo.
_______________________________
_______________________
Assinatura da Pesquisador

Data
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Anexo 4
Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Estudo qualitativo sobre o atendimento ao aborto no município de Vitória
Sr(a). Profissional Entrevistado(a),
As informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária nesse estudo visam a analisar o
atendimento ao aborto. Para isso, a Sr(a). consentirá na utilização de uma entrevista gravada, cujo roteiro segue
em anexo.
Em qualquer etapa do estudo, a Sra. terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa, para esclarecimento
de eventuais dúvidas. A principal investigadora é Georgia Bianca Martins Bertolani, orientada pela Profa. Dra.
Livre Docente Eleonora Menicucci de Oliveira. Estas podem ser encontradas no Programa de Pós Graduação em
Ciências da Saúde, à Rua Borges Lagoa 1341, Vila Clementino, São Paulo (SP), Telefones (11) 5571-5000, Email: geobianca@hotmail.com, eleonora@medprev.epm.br, e na Enfermaria de Obstetrícia do Hospital
Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM), Av. Marechal Campos, 1468, Maruípe, Vitória (ES), ou
no telefone (27) 3235-7292.
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP/UNIFESP), Rua Botucatu, 572, 1º andar, cj 14, 5571-1062, fax (11) 5539-7162, E-mail
cepunifesp@epm.br , e com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFES), Av. Marechal Campos, 1468,
Maruípe, Vitória (ES), fone (27) 3335-7504
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo,
sem qualquer prejuízo.
As informações obtidas serão analisadas em conjunto pelos pesquisadores, não sendo divulgada a identificação
de nenhuma entrevistada.
Está garantido à Sr(a). o direito de ser mantida atualizada sobre os resultados parciais da pesquisa que sejam do
conhecimento dos/as pesquisadores/as.
Não há despesas pessoais para a participante em qualquer fase do estudo. Também não há compensação
financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo
orçamento da pesquisa. Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos instrumentos de pesquisa utilizados
nesse estudo (nexo causal comprovado), a participante tem direito às indenizações legalmente estabelecidas.
Há o compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim,
descrevendo o projeto de pesquisa: Estudo qualitativo sobre o atendimento ao Aborto no município de Vitória.
Eu discuti com os/as pesquisadores/as sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para
mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e
de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido.
________________________________

____________________

Assinatura Participante
_______________________________

Data

Assinatura da Testemunha
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou
representante legal para a participação neste estudo.
_________________________________
Assinatura da Pesquisadora

_______________________
Data
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Anexo 5
Pareceres dos Comitês de Ética Institucionais - UFES
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Anexo 6

Pareceres dos Comitês de Ética Institucionais – UNIFESP
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Coordenação: Profa. Dra. Eleonora Menicucci de Oliveira.
Integrantes: Solange dos Anjos Gesteira (D), Georgia Bianca Martins Bertolani (M), Katia F.
de Oliveira (IC), Helena Waldner (IC), Lélia Hanae Gonçalves (IC), Fernando Yassuo
Asanuma (IC), Maristela Stoianov (IC), Luciane Botelho (IC)
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio
financeiro / Universidade Federal de São Paulo – Auxílio financeiro / Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo - Bolsa.
3.2-O atendimento ao aborto em hospitais públicos: um estudo multicêntrico.

Descrição: Este projeto multicêntrico será desenvolvido em 4 capitais brasileiras: São Paulo,
João Pessoa, Maceió e Vitória. O projeto foi selecionado no Edital CNPq/MCT/MSSCT/EDECIT/CT- Saúde 22/2007.
Coordenação: Profa. Dra. Eleonora Menicucci de Oliveira
Integrantes: Lucila Viana (Colaboradora), Rosiane Mattar (Colaboradora), Silvia Daher
(Colaboradora), Sue Sun (Colaboradora), Gilberta Soares (Colaboradora)), José Humberto
Chaves (M), Luiz Alberto Sobral Vieira Júnior (Colaborador), Georgia Bianca Martins
Bertolani (M).
Financiadores: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio
financeiro
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