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RESUMO 
 
Para avaliar o perfil tecnológico e a organização da assistência 
à mulher em situação de abortamento, na perspectiva do 
cuidado humanizado, profissionais de saúde realizaram, em 
abril de 2011, uma observação direta e sistemática em três 
maternidades do SUS de São Luís que apresentavam menor 
razão parto/aborto. A análise temática dos diários de campo 
identificou treze unidades de significação, organizadas em três 
temas: desqualificação da tecnologia relacional; inadequação 
na resolutividade do atendimento e modelo médico 
hegemônico. A prática não inclui acolhimento, apresenta 
situações de violência institucional e está centrada na 
curetagem. Aos serviços impõem-se práticas compatíveis com 
humanização da assistência.     
 
Palavras-chave: Abortamento. Organização de serviço. Perfil 
tecnológico. Atenção humanizada. 
 
ABSTRACT 
 
To evaluate the technological profile and the assistance’s 
organization for women in abortion situation, from the 
perspective of humanized care, health professionals performed, 
in April 2011, a direct and systematic observation at three 
maternity hospitals of SUS, in São Luis which had the lowest 
birth / abortion rate. The thematic analysis of field diaries 
identified thirteen unit of meaning, organized into three themes: 
disqualification of relational technology; inadequacy in 
assistance’s efficiency and hegemonic medical care model. The 
practice does not include ‘welcome’, reveals situations of 
institutional violence and focuses on curettage. To the services 
imposes compatible practices with humanization of care. 
 
Keywords: Abortion. Service’s organization. Technological 
profile. Humanized care. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2011), foi o reconhecimento do governo brasileiro à realidade de que o 

aborto inseguro era, e ainda é, importante causa de morte materna, bem como o 

entendimento de que mulheres em processo de abortamento, ao procurarem os serviços de 

saúde, devem ser atendidas e tratadas com dignidade e respeito.   

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) a qualidade da atenção 

aos casos de abortamento nos serviços de saúde deve ser referente não só à dimensão 

técnica e ao manejo do quadro clínico, mas ao acolhimento das mulheres, em sua dimensão 

mais abrangente.  Este componente da atenção é caracterizado pela escuta, pelo 

reconhecimento e aceitação das diferenças, pelo respeito ao direito de decisão das 

mulheres, bem como pelo acesso e resolutividade da assistência. 

Para a inclusão deste modelo humanizado é importante compreender a atenção 

à saúde como um direito da mulher que procura o serviço. Requer que na organização do 

processo de trabalho em saúde sejam valorizadas não somente as terapêuticas 

medicamentosas e o uso de aparelhos de última geração, mas atitudes profissionais que 

melhorem o grau de informação das mulheres em relação ao seu corpo e suas condições de 

saúde (KUMAR A.; HYMAN, 2008; BRASIL, 2011; AQUINO et al, 2012).  É importante, 

portanto, que sejam utilizadas tecnologias de saúde apropriadas a cada caso e que os 

serviços demonstrem o interesse em resolver problemas e diminuir o sofrimento das 

usuárias e de seus familiares associados ao processo de adoecimento.    

Esses fazeres e práticas necessitam tornarem-se concretos e se materializarem 

como tecnologias de trabalho usadas para produzir saúde e caracterizar o modelo de 

atenção prestada. Barbosa e Fracolli (2005) ressaltam que a mudança de modelo 

assistencial somente ocorre a partir da reorganização do processo de trabalho em saúde. 

Para Merhy (2002), no trabalho em saúde, as tecnologias podem ser expressas 

em conhecimentos materializados nas máquinas e equipamentos, constituindo, assim, as 

tecnologias duras; em saberes estruturados que conformam o conhecimento adquirido pelos 

profissionais por meio de sua formação e experiência de trabalho - tecnologias leve-duras – 

e nas relações presentes no exato momento da produção de saúde - as tecnologias leves. 

Essas, também chamadas tecnologias das relações, estão caracterizadas pelo modo de 

produzir acolhimento, vínculo e responsabilização na saúde e devem estar de forma 

articulada durante todo o processo de trabalho (BARRA, 2011).   
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Portanto, o Ministério da Saúde, por meio da Norma Técnica, (BRASIL, 2011) 

apresenta aos profissionais de saúde um novo paradigma de atenção às mulheres em 

situação de abortamento com a inclusão de um modelo humanizado que reforça a 

importância do cuidado voltado para a usuária, da resolutividade do serviço e das 

tecnologias leves nesse processo de trabalho. Porém, a despeito de um novo modelo de 

atenção, a mulher com complicações decorrentes do abortamento parece ainda vivenciar 

situações de desumanização do atendimento. Alguns estudos apontam como expressão 

dessa desumanização não só a recusa da internação em certos hospitais, mas a longa 

espera para o atendimento (MARIUTTI et al, 2007, BERTOLANI; OLIVEIRA, 2010, 

CARNEIRO, 2012).   

Segundo Menezes e Aquino (2009), ainda são poucos os estudos que avaliam a 

atenção prestada em caso de abortamento. Em extensa revisão na área de Saúde Coletiva, 

as autoras mostraram que a maioria das investigações enfoca a descrição do perfil das 

mulheres que informaram provocar aborto, os métodos utilizados e as razões alegadas para 

fazê-lo, mas poucas investigam especificamente a qualidade da atenção ao abortamento, 

principalmente incorporando a observação dos momentos assistenciais. 

Ressalta-se que avaliação representa um instrumento importante de gestão, pois 

pode subsidiar o planejamento e a formulação de uma intervenção, o acompanhamento de 

sua implementação e os consequentes ajustes a serem adotados no processo de trabalho.  

Sendo assim, este estudo tem como escopo avaliar o perfil tecnológico e o 

processo de trabalho na assistência a mulheres em situação de abortamento atendidas em 

unidades hospitalares vinculadas ao SUS na perspectiva da humanização do cuidado. 

 

2. MÉTODOS 

 

Este estudo faz parte da pesquisa “COMPLICAÇÕES PRECOCES DA 

GRAVIDEZ E ATENÇÃO PRESTADA NA REDE SUS NO NORDESTE: uma abordagem 

interdisciplinar e multicêntrica” financiada pelos Ministérios da Saúde e de Ciência e 

Tecnologia com recursos provenientes dos Editais MCT/CNPq/MS-SCTIE-DECIT/CT – 

Saúde 22/2007 (nº 551249/2007-2) e MCT/CNPq/MS/ SCTIE-DECITnº 54/2008 (nº 402680 / 

2008-1) e realizada em três capitais do Nordeste (Pernambuco, Salvador e São Luís). 

Em São Luís/MA, a pesquisa teve ainda o apoio da Fundação de Amparo à 

Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão por meio do Edital 

FAPEMA/SES-MA/MS/CNPq nº 12/2009. Processo 1495/09 PPSUS (1323/09).  
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Para este recorte realizou-se uma pesquisa avaliativa com abordagem qualitativa 

em três unidades hospitalares da rede SUS de São Luís que tiveram maior volume de 

curetagens uterinas realizadas ou menor razão parto/aborto no ano de 2008.   

A coleta de dados ocorreu em abril de 2011 por meio da observação direta e 

sistemática do campo realizada por seis profissionais de saúde do sexo feminino que se 

revezaram em escala previamente elaborada para cobrir todos os turnos de serviço, 

incluindo o horário da passagem de plantão. Com essa organização foi possível observar, 

durante nove dias em cada unidade, o atendimento à mulher em abortamento, da admissão 

até a alta e em todos os dias da semana, inclusive, dois dias de feriado em razão de o mês 

de abril nesse ano ter tido um feriado nacional adjacente ao feriado da Semana Santa.  

Um roteiro elaborado com base na análise da literatura (BRASIL, 2004b, 

BRASIL, 2010, BRASIL, 2011, OMS, 2004) foi o instrumento utilizado para guiar a 

observação levando em conta os diversos momentos da atenção hospitalar às mulheres em 

situação de abortamento. Também foram feitas entrevistas informais e consulta aos 

prontuários ou outros registros para esclarecer dúvidas em relação a situações 

apresentadas no campo que a observação não revelava com clareza.  

Após cada plantão as pesquisadoras elaboravam um diário com as observações 

do campo. Quando concluída a coleta esses diários foram submetidos à análise de 

conteúdo na modalidade temática (MINAYO, 2010) seguindo as três etapas que 

compreendem essa análise. A primeira etapa ou pré-análise consiste na leitura exaustiva do 

material (leitura flutuante) seguida da organização de todos os diários de acordo com os 

momentos assistenciais, em cada uma das maternidades (Constituição do Corpus). Em 

seguida na exploração e codificação do material emergiram as unidades de sentindo, no 

tratamento e inferência, categorias, e na interpretação dos resultados, os temas.  

Esta pesquisa obedeceu à Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

e suas complementares que dispõem sobre a ética em pesquisa realizada com seres 

humanos e teve sua aprovação por meio do Parecer nº 011/10 do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados aqui apresentados caracterizaram o trabalho realizado pelas 

unidades do estudo a partir da apreensão das práticas mais frequentes e comuns nesses 

serviços, e pelo reconhecimento de homogeneidade no atendimento prestado. 
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A exploração dos dados por meio da análise de conteúdo na modalidade 

temática possibilitou, a partir de treze unidades de significação (núcleos de sentido) 

destacadas dos diários de campo, a criação de quatro categorias.  

Destas quatro categorias elencadas, como será demonstrado no quadro a 

seguir, surgiram os três temas que, então, caracterizaram o perfil tecnológico e a 

organização das práticas no atendimento à mulher em situação de abortamento nas 

unidades investigadas: desqualificação da tecnologia relacional - acolhimento; baixa 

resolutividade do atendimento e hegemonia do modelo curativo centrado no médico.  

 

Núcleos de sentido Categorias Temas 

Situações de discriminação, maus tratos e 
recriminação. 

Violência institucional 
Desqualificação da tecnologia 
relacional- acolhimento. 

Banalização e desqualificação das queixas 

Inadequação de técnicas de alívio da dor.   

Desrespeito ao corpo da mulher e ao sigilo 
sobre o aborto. 

Dificuldade de acesso 

Retardo no atendimento 
Baixa resolutividade do 
atendimento. 

Incompletude da equipe profissional 

Deficiência de materiais 

Pouca participação da equipe 
multiprofissional. 

Saberes e atributos tecnológicos 
da equipe multidisciplinar. 

Hegemonia do modelo curativo 
centrado no médico.  

O papel da enfermeira mais gerencial. 

Modelo técnico assistencial centrado no 
procedimento. 

Ausência da passagem de plantão. 

Descontinuidade do atendimento. Falta de orientação antes, durante e após 
procedimento. 

Ausência de encaminhamento consulta pós-
aborto. 

Quadro 1 – Núcleos de sentido, categorias e temas identificados na análise das 
observações realizadas nas unidades de atenção ao aborto na rede SUS de São Luís/MA. 
2011.  

 

Tema 1: Desqualificação da tecnologia relacional e do acolhimento  

 

Neste estudo não observamos por parte dos profissionais a preocupação com a 

promoção do acolhimento às mulheres atendidas. Por outro lado destacam-se situações de 

discriminação, maus tratos e recriminação por profissionais que deveriam criar vínculo com 

a paciente para que esta se sinta acolhida e não julgada.  
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No campo do trabalho em saúde, o acolhimento se mostra como uma tecnologia 

fundamental na busca da humanização da assistência (BRASIL, 2010). Por meio da escuta 

e do diálogo permite, como tecnologia relacional, o estabelecimento da relação profissional-

usuário, a decodificação das necessidades de saúde e a construção de processos de 

vínculo e trabalho em equipe (BARRA, 2011). Sendo assim, a utilização dessa tecnologia 

deve ser uma prática de todos da equipe multiprofissional e deve estar presente de forma 

transversal durante todo o contato com a mulher. Mais do que um dos passos do 

atendimento, o acolhimento é uma prática que deverá refletir a qualidade da relação 

profissional de saúde e usuária.    

Nos serviços de saúde que fizeram parte deste estudo situações de 

discriminação, maus tratos e recriminação, como as evidenciadas em alguns momentos da 

observação e que se estabeleceram na relação da clientela com os profissionais, se 

caracterizaram como violência institucional perpetrada contra a mulher.  

Segundo Bispo e Souza (2007) a violência institucional no contexto da saúde 

pode ser discutida na perspectiva das relações entre usuária e o sistema de saúde, 

usuária/instituição e usuária/profissionais de saúde. Neste estudo a violência institucional é 

abordada na perspectiva da relação usuária/profissional em razão do enfoque dado ao 

acolhimento como ferramenta importante para atenção ao aborto.    

Comentários feitos por trabalhadores para as mulheres e/ou seus 

acompanhantes foram carregados de preconceito, recriminação e julgamento. Há relatos 

que denotam esses sentimentos em diferentes momentos assistenciais, por parte de 

profissionais das diversas categorias e feitos na presença de outros trabalhadores e das 

pesquisadoras.  

Para Carneiro (2012) as mulheres tendem a aceitar ou se conformar com um 

tratamento negligente e discriminatório, sem esboçar reações, por ser um atendimento 

gratuito. Esta autora ressalta que esta postura das mulheres também está relacionada à 

noção prévia de que são merecedoras de um tratamento inferior por terem realizado um 

aborto.  

Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (BRASIL, 

2004b) os prestadores de serviço devem realizar um atendimento respeitoso, sem 

discriminação de qualquer espécie e imposição de valores pessoais. 

Em outros momentos observou-se a banalização e desqualificação das queixas 

e desrespeito ao corpo da mulher, seja pela forma com que se dava o atendimento 

profissional ou por questões estruturais, caracterizando outra situação de violência 

institucional.  
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Para Bispo e Souza (2007), entre profissional de saúde e usuária do serviço 

perpassam relações de poder em que o corpo da mulher é considerado objeto do trabalho e, 

portanto, passível de invasão. Segundo as autoras espera-se da mulher uma atitude de 

submissão, obediência, passividade e de aceitação da autoridade do profissional. Isto 

também foi evidenciado em diferentes momentos da assistência prestada nos serviços 

observados quando profissionais exigem que a mulher seja submissa e não questione a 

conduta a ser realizada. 

Outro exemplo de violência institucional diz respeito à inadequação de técnicas 

de alívio da dor. Apesar de a dor ser também uma queixa, ela merece destaque por ser 

frequentemente registrada nos diários de campo e ter maior significação quando 

menosprezada durante o procedimento de esvaziamento uterino, denotando penalização da 

mulher pelo fato de ter abortado. Essa demonstração de violência e desumanização no 

atendimento também foi relatada em outros estudos (MARIUTTI; ALMEIDA; PANABIANCO, 

2007; CARNEIRO, 2012).  

Para Steele e Chiarotti (2008), a recusa ao uso de analgesia durante a 

curetagem evidencia um padrão precário de atendimento, guiado pela noção de que as 

mulheres devem ser punidas por terem abortado.   

Como o trabalho em saúde é um processo relacional que ocorre a partir do 

encontro entre o trabalhador e o usuário, este aspecto do atendimento realizado nessas 

unidades mostra um descompasso entre a realidade do processo de trabalho em saúde ali 

realizado com o que o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010) propõe para o serviço, ou seja, 

que este tenha na sua organização recursos tecnológicos expressos também pelas 

tecnologias leves.  Para Barra (2011) é importante qualificar a relação trabalhador-usuário, a 

qual deve se dar por parâmetros humanitários, de solidariedade e cidadania.  

 

Tema 2:  Inadequação na resolutividade do atendimento 

 

As complicações decorrentes do abortamento representam uma das principais 

causas de morte materna no Brasil. A severidade dessas complicações depende, em larga 

medida, da assistência prestada (MENEZES; AQUINO, 2009) sendo, portanto,  

imprescindível que a atenção nos serviços de saúde seja oportuna e adequada, porém,  nas 

unidades do estudo, observou-se em vários momentos que o acesso ao atendimento foi 

prejudicado pela precariedade das condições dos serviços, como a falta de leito. 

A organização do processo de assistência para identificação das necessidades e 

riscos à saúde das mulheres em situação de abortamento deve levar em consideração os 

possíveis retardos já vivenciados por essa clientela e que podem determinar a gravidade do 
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quadro clínico. Esses retardos, como descritos por Thaddeus e Maine (1994), podem estar 

relacionados, primeiramente, com a demora na decisão de procurar o cuidado quando do 

aparecimento de complicações e a esse momento se agrega o temor das sanções sociais e 

legais. Essas questões precisam ser consideradas pelos serviços no sentido de melhor 

compreenderem a demora das mulheres em procurar o serviço de saúde. Assim, ao 

chegarem à unidade de saúde, essas mulheres precisam receber um cuidado adequado.  

Além da falta de leito, foi observado priorização da realização da cesárea em 

relação à curetagem, mesmo sem indicação de urgência, retardando ainda mais o acesso 

ao procedimento e trazendo mais ansiedade e sofrimento à mulher.  

Vale destacar eventuais situações de favorecimento na priorização do 

atendimento à usuária que faz parte do ciclo de conhecimento do profissional, bem como 

uma forma de suprir as deficiências do sistema de saúde e de regulação de leitos em São 

Luís. Porém, ressalta-se que o acesso ao sistema de saúde deve ser universal e deveria 

atender as necessidades da população sem depender de situações de favorecimento ou de 

atitudes pontuais de alguns profissionais para que aconteça o atendimento.   

Outro aspecto da precariedade dos serviços que influencia no retardo e 

compromete a qualidade do atendimento chama atenção. Nenhuma unidade observada 

dispõe de equipamento e profissional para realizar ultrassonografia das mulheres em 

abortamento nas 24 horas. 

Para que o cuidado se concretize no cotidiano do trabalho em saúde também 

são necessárias condições estruturais dentro da instituição em que esse se realiza. Isto quer 

dizer que para que um profissional possa exercer o cuidado, ele necessita de boas 

condições de trabalho, de equipamentos e insumos necessários em cada caso. Para isso a 

Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2010) destaca o compromisso com a ambiência 

e a melhoria das condições de trabalho para a humanização do atendimento, o que 

dependerá dos valores que orientam a condução das políticas de saúde no âmbito da 

gestão hospitalar. 

 

Tema 3 Modelo médico hegemônico 

 

Cada profissional guarda um conjunto tecnológico e o utiliza em cada situação 

singular de acordo com a necessidade do seu emprego no cuidado em saúde (GEHLEN, 

2012). A presença das diferentes categorias profissionais expressa, portanto, a existência 

de núcleos de saberes específicos em integração para satisfazer os múltiplos fatores 

sociais, culturais, biológicos e econômicos que interferem no processo de saúde/doença.  
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Com frequência as mulheres em situação de abortamento precisam de uma 

equipe que compreenda suas necessidades não somente físicas, mas também sociais e 

psicológicas. Deve-se considerar que os enfoques da psicologia e do serviço social podem 

ser diferenciados no trato das questões emocionais, relacionais e sociais referentes ao 

aborto, daí a importância da atuação multiprofissional (GEHLEN, 2012). Porém, nas 

unidades, pouco se observou a participação desses profissionais.  

Acredita-se que a participação mais efetiva do assistente social e do psicólogo 

nesse contexto poderia favorece a realização de um processo de trabalho que se 

distanciasse do enfoque estritamente biomédico, proporcionando uma assistência mais 

abrangente e que traduzisse não somente as necessidades físicas, mas também 

psicossociais das usuárias.  

De acordo com o Ministério de Saúde (2011) esses profissionais devem prestar 

apoio emocional imediato e contínuo, além de conversar sobre gravidez, aborto inseguro, 

saúde reprodutiva e os direitos sexuais e reprodutivos para favorecer o autocuidado. 

Em relação ao papel da (o) enfermeira (o), este era voltado para a dimensão 

gerencial, e pouco ligado à dimensão assistencial, ou seja, coube à (ao) profissional mais as 

atividades administrativas, participando pouco das assistenciais que são realizadas pelas 

auxiliares ou técnicas de enfermagem. Realidade também observada no estudo de Gehlen 

(2012). Ressalta-se que esta (e) profissional poderia fazer diferença na organização do 

serviço voltado para o acolhimento, como por exemplo, avaliação e classificação de risco 

desde a sala de espera.    

A classificação de risco é uma tecnologia importante para a organização do 

serviço e na maioria das vezes é realizada pelo enfermeiro. Mesmo na unidade em que 

havia enfermeiras obstétricas que poderiam realizar o primeiro atendimento, essa 

ferramenta não era utilizada.  

Nos registros das observadoras verificou-se que o processo de trabalho nos 

serviços era centrado na realização do esvaziamento uterino e na prescrição médica e, 

muito frequentemente, o cuidado se restringia ao momento da realização do procedimento. 

O profissional médico, obstetra ou anestesista, direcionava sua prática ao atendimento 

técnico com pouca possibilidade de operar tecnologias relacionais.    

Barra (2011) refere-se à falta de um relacionamento terapêutico e humanizado 

entre o cliente e os profissionais de saúde, ocasionando uma assistência mecânica, 

fragmentada e centralizada nos aspectos técnicos em detrimento do cuidado humano. 

Sendo assim, atendimento integral e humanizado deve ser expresso no serviço pelo 

empenho da equipe de traduzir e atender da melhor forma possível às necessidades dos 

usuários, reconhecendo o caráter complexo do cuidado.  
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A continuidade da atenção também foi um aspecto avaliado neste e no estudo 

de Aquino et al (2012). Estas autoras destacam a precariedade desse indicador em outras 

duas cidades do Nordeste (Salvador e Recife).  

No momento da alta hospitalar a organização do serviço deveria favorecer a 

continuidade do cuidado dando orientações pós-procedimento e promovendo o acesso ao 

serviço de planejamento familiar. Porém em apenas um dos serviços houve, por parte do 

médico residente, o interesse em orientar sobre métodos contraceptivos, talvez por se tratar 

de uma atividade desenvolvida no ensino e não no dia a dia profissional. Nas outras 

unidades eram as técnicas de enfermagem que faziam a entrega do aviso de alta e da 

prescrição médica de antibiótico e analgésico, mas sem orientação ou encaminhamento.  

O Ministério de Saúde (2011) chama a atenção para o oferecimento de serviços 

de planejamento reprodutivo às mulheres pós-abortamento, inclusive para aquelas que 

desejam nova gestação. Os profissionais da equipe de saúde responsáveis pelo 

atendimento devem informar às mulheres sobre o reinício da atividade sexual e o 

planejamento familiar, já que a fertilidade retornará após o procedimento. Além disso, como 

parte da proposta do atendimento humanizado, o serviço deve possibilitar o acesso da 

mulher aos métodos de contracepção e à consulta de revisão pós-abortamento em no 

máximo 15 dias.  

. 

4. CONCLUSÃO 

 

Com este estudo verificou-se que, nas unidades observadas, a prática do 

profissional de saúde demonstra a necessidade de superar as atitudes discriminatórias, 

recriminatórias e de maus tratos e desqualifica o uso da tecnologia relacional, mostrando-se 

pouco afeita ao acolhimento. Além disso, a inadequação na resolutividade da assistência e a 

descontinuidade do atendimento comprometem a qualidade dos serviços e caracterizam a 

falta de organização dos serviços.   

O modelo de assistência ao abortamento nestas unidades está centrado na 

prescrição médica e no esvaziamento uterino, demonstrando o poder do modelo técnico 

biologicista e a hegemonia do médico na equipe. 

Portanto, conclui-se que aos serviços impõem-se práticas compatíveis com 

humanização da assistência.     

Acreditamos que para haver mudança de um processo de trabalho que opera 

centrado no procedimento, para outro que dê relevância às necessidades da usuária com 

base nas tecnologias leves, os profissionais devem mudar suas práticas e adotar uma 

atitude que melhore a qualidade da relação profissional/usuária face à natureza complexa e 
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delicada do evento aborto. Nesse sentido, pensamos ser importante que essas práticas e 

atitudes, como ferramentas, sejam estimuladas ainda na formação desses profissionais e o 

cuidado humanizado tomado como objeto do seu trabalho. 
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