


Caso clínico



“Jandyra, de 27 anos, 

dois filhos, desapareceu

após sair de casa para 

interromper uma gravidez

indesejada.”

https://www.uol/estilo/especiais/vitima-do-aborto-ilegal.htm#fe-em-deus-e-na-justica



https://www.uol/estilo/especiais/vitima-do-aborto-ilegal.htm#fe-em-deus-e-na-justica



“Seu corpo, 

carbonizado, foi

encontrado quase

um mês depois.”

https://www.uol/estilo/especiais/vitima-do-aborto-ilegal.htm#fe-em-deus-e-na-justica



Jandyra tinha um serviço de 

saúde em que recorrer ao se 

deparar com a gravidez

indesejada?



Jandyra contaria para o 

profissional de saúde, que a 

atendesse, que desejaria

interromper a gravidez?







https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/09/28/processadas-por-autoaborto-30-mulheres-respondem-pelo-crime-em-sp.htm







O artigo 73 do Código de Ética Médica, que estabelece normas de sigilo

profissional, diz que é vedado ao médico “revelar fato de que tenha conhecimento

em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou

consentimento, por escrito, do paciente”.

O Parecer 24.292 de 2000 do CREMESP estabelece normas de conduta

específicas sobre o assunto:

"Diante de um abortamento (..) não pode o médico comunicar o fato à autoridade

policial ou mesmo judicial, em razão de estar diante de uma situação de segredo

médico", diz o parecer.





QUAL NOSSO PAPEL NO 

ACOLHIMENTO DESSA 

MULHER??



1. Detecção precoce das gravidezes indesejadas;

2. Acolhe, orienta sobre direitos, possibilidades e reduz danos;

3. Educa e forma profissionais;

4. Faz parte da rede de cuidado do aborto legal!

Experiências internacionais:

1. Prevenção primária, secundária, terciária e quaternária;

2. Saúde Mental

ATENÇÃO PRIMÁRIA



http://www.mpf.mp.br/rs/atos-e-publicacoes/outras/cartilha-
violencia-sexual-e-o-direito-a-interrupcao-da-gravidez-nos-casos-
previstos-em-lei/at_download/file

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prevencao_agravo_

violencia_sexual_mulheres_3ed.pdf



https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2012.03.021

https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2012.03.021


Prevenção Primária: 

Atuando para que a mulher não engravide

sem desejar após relações sexuais

desprotegidas!



Prevenção Primária do aborto inseguro

- Orientação de direitos sexuais e reprodutivos na sua totalidade;

- Individualmente e em grupos;

- Incluir adolescents;

- Agentes multiplicadores - buscar parcerias



Prevenção Primária do aborto inseguro

• CORPO

• SEXUALIDADE

• QUESTÕES DE GÊNERO E VIOLÊNCIA

• CONTRACEPÇÃO, ISTS E AIDS

• PRÉ-NATAL, NASCIMENTO E PUERPÉRIO

• ABORTO INSEGURO



- Muitas barreiras no acesso à CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA,

principalmente para adolescentes/jovens sem oportunizar a prevenção

de novas relações desprotegidas, além das orientações para prevenção

de ISTs/HIV

Prevenção primária do aborto inseguro:

Em que falhamos?



- Precisamos ampliar o acesso para:

- Evitar gravidez indesejada: DIU como opção segura!

Prevenção primária do aborto inseguro:

Em que falhamos?



- Orientações sobre alternativas SE a gravidez indesejada ocorrer: serviços de

portas abertas, incluindo apoio psicológico devido a vulnerabilidade!

- Orientação sobre direitos sociais da gestante e possibilidades de adoção

Prevenção primária do aborto inseguro:



- Atuar na identificação precoce de casos de violência sexual para oferta da

contracepção de emergência/DIU esclarecimentos sobre direito ao aborto legal

nos casos de abuso

Prevenção primária do aborto inseguro:



Prevenção Secundária: 

Atuando para que o 

abortamento que não se pode evitar

seja menos inseguro



- Orientação para redução de procedimentos danosos, incluindo a confirmação da

gravidez e datação correta

- Identificar casos de violência/abuso e encaminhamento para serviço de

abortamento legal

- Atenção ao estupro marital, estupro corretivo em mulheres lésbicas, bissexuais e

homens trans

Prevenção primária do aborto inseguro:





No Uruguai, no hospital 
responsável por mais de 50% 

das internações por
complicações relacionadas ao

aborto registradas no país, 
adotou-se uma estratégia de 

aconselhamento e 
acompanhamento das 
mulheres decididas a 

submeter-se ao aborto
(BRIOZZO et al., 2006). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2006.07.013

https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2006.07.013


- Uma consulta antes da realização do procedimento, onde se via o estágio da
gravidez, tiravam-se dúvidas e aconselhava-se sobre os riscos e modos mais
seguros de realização do aborto, visando à diminuição das complicações;

- Uma consulta depois da interrupção da gravidez, onde se via a necessidade de
apoio psicológico, aconselhamento e fornecimento de métodos contraceptivos;

(BRIOZZO et al., 2006)

Modelo de protocolo de prevenção secundária ao aborto inseguro



- Diminuiu consideravelmente os riscos de complicações, identificando mulheres que
nem grávidas estavam, possibilitando orientar aquelas com direito ao aborto
previsto em lei, contribuindo para a decisão esclarecida (algumas optaram por levar
adiante a gravidez), constituindo-se em estratégia mínima de redução de dano em
contexto de legislação restritiva

(BRIOZZO et al., 2006)

Modelo de protocolo de prevenção secundária ao aborto inseguro



Prevenção Terciária:

Atuando para que a mulher tenha acesso ao 

tratamento oportuno e de alta qualidade das 

complicações de abortamento inseguro





http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/978924854843

7_por.pdf;jsessionid=B81D8329BB4EA4015FC32BD70AA6528A?se

quence=7

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_hum

anizada_abortamento_norma_tecnica_2ed.pdf

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_abortamento_norma_tecnica_2ed.pdf


- a mulher tem medo de ser denunciada pelos profissionais de saúde e retarda a

procura ao serviço médico, aumentando riscos de:

• Infecção por abortamento retido e perfuração uterina

• Hemorragia severa

• Isoimunização RH - verificar e imunizar

• Tratamento adequado da dor

Prevenção Terciária



Prevenção Quaternária: 

Atuando para que a mulher tenha acesso a 

anticoncepção eficaz para evitar nova gravidez

indesejada



• Uma mulher pode engravidar já 15 dias após o abortamento

• Todos os métodos contraceptivos, inclusive o DIU, podem ser usados no pós

aborto imediato

• Orientar sobre os riscos de gestação próxima

• Evitar a repetição de procedimentos para abortamento através de 

aconselhamento pós-aborto

Prevenção Quaternária



• Luto

• associação com violência

• Síndrome pós aborto?

• Associação depressão com Condições Pré-existentes?

• Turnway study, JAMA – 2017:

mulheres com acesso x mulheres que tinham aborto negado

Saúde Mental e abortamento



ESTAMOS FALHANDO EM NÃO 

OLHAR AS DIFERENÇAS ENTRE AS 

MULHERES BRASILEIRAS???





A pesquisa realizada pelo IBGE (2013) 

demonstrou que o aborto tem renda:

no Nordeste o percentual de 

mulheres sem instrução que fizeram aborto provocado:

37% do total de abortos

é sete vezes maior que o 

de mulheres com superior completo: 

5%. 

AQUINO, Estela M. L. et al . Qualidade da atenção ao aborto no Sistema Único de Saúde do Nordeste brasileiro: o que dizem as mulheres?. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de 

Janeiro,  v. 17, n. 7, jul. 2012. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232012000700015&lng=pt&nrm=iso

http://www.brasilpost.com.br/2015/08/21/estados-aborto-no-brasil-_n_8022824.html
http://www.brasilpost.com.br/2015/08/21/estados-aborto-no-brasil-_n_8022824.html
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232012000700015&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232012000700015&lng=pt&nrm=iso
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OBRIGADA! 

Dúvidas?




