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Humanizar é 
 
Humanizar é tomar para si a dor alheia num ato de amor extremo. 
Humanizar é dedicar-se a outrem com a pureza do coração. 
Humanizar é tornar-se melhor, tendo como intuito apenas o amor. 
Humanizar é um exercício gratificante de dedicação e amor. 
Humanizar é enxergar o próximo com os olhos do coração. 
Humanizar é esmerar-se num ato de amor extremo ao próximo. 
Humanizar é dedicar  o melhor de si a uma causa ou a alguém. 
Humanizar é um ato de amor em que se doa pouco que por um 
milagre torna-se muito. 
Humanizar é a forma de se aproximar da perfeição exalando amor 
e dedicação a alguém. 
Humanizar é um afeto espontâneo em que o doador se sente bem, e 
o receptor sente amenizado o seu infortúnio. 

 
 
 

 
(José Souza) 



	  
	  

	  
	  

 

RESUMO 

 

A gravidez, não planejada, é vivenciada por milhões de mulheres em todo o mundo. Esse 

fato aumenta o risco de morbimortalidade ligada ao aborto. Este estudo objetivou avaliar 

os avanços e desafios da implantação da Atenção Humanizada ao Abortamento em 

Maternidade-Escola, em Natal,  Rio Grande do Norte. A Pesquisa foi avaliativa, 

precedida por um Estudo de Avaliabilidade e seu delineamento um Estudo de Caso. A 

amostra intencional totalizou 102 sujeitos, sendo 60 usuárias, 39 profissionais e 3 

gestores. As técnicas de coleta foram análise documental, entrevista-semiestruturada e 

observação com diário de campo. A análise documental foi descritiva e para as 

entrevistas e o diário de campo utilizou-se a Análise de Conteúdo de Bardin. No estudo 

de avaliabilidade, verificou-se que a atenção humanizada ao abortamento é um programa 

avaliável com elaboração e pactuação do modelo lógico, da matriz dos indicadores e das 

perguntas avaliativas. No Estudo de Caso, as usuárias demonstraram satisfação quanto à 

resolutividade do atendimento e ao acesso. Contudo, identificaram inadequação na 

ambiência, na escuta qualificada e no planejamento reprodutivo. Os profissionais 

retrataram que a deficiência do serviço consiste na infraestutura e na ambiência, 

consideradas insuficientes e inadequadas para uma assistência humanizada, sobretudo, 

em relação às acomodações das pacientes, à escassez de leitos, ao  número reduzido de 

salas no centro cirúrgico e à falta de laboratório dentro da Maternidade. Além disso, o 

planejamento reprodutivo não consiste em uma prática  institucionalizada no serviço, e 

não se efetiva a integralidade com outros serviços e nem a parceria com a comunidade. 

Conclui-se que apesar da satisfação das usuárias quanto à resolutividade do atendimento 

e facilidade no acesso, há a necessidade da implementação dos sistemas de escuta 

qualificada,	   efetivação da sistematização do trabalho em equipe, implementação de 

ouvidorias e pesquisas de satisfação; não prevaleceu o direito de escolha compartilhada 

entre as mulheres e os profissionais acerca da opção pelo procedimento de esvaziamento 

uterino; a ambiência foi a categoria apontada como a que mais necessita de mudanças, 

visto como um fator limitante para o desenvolvimento de práticas humanizadas e 

acolhedoras; os profissionais de saúde não instituem uma rotina periódica de 

planejamento das condutas e estas não estão articuladas com a Norma Técnica; é preciso 

haver a incorporação  de orientações  e disponibilização de uma pluralidade de métodos e 



	  
	  

	  
	  

possibilidades de escolhas para o planejamento familiar; não há institucionalização da 

referência e contrareferência e nem parcerias com a comunidade, inviabilizando a 

integralidade da atenção. A Norma precisa ser incluída nos planos de ações dos gestores, 

como uma das prioridades na construção das estratégias de atenção à saúde da mulher, de 

maneira a viabilizar, aliada a outras iniciativas, a real integração entre serviço de conduta 

segura, rede de cuidados primários e organizações sociais, a fim de garantir o respeito aos 

direitos humanos e a um atendimento humanizado adequado, como forma de atenção e 

prevenção do aborto.  

 

Palavras-chave: avaliação, abortamento,  atenção à saúde integral da mulher 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  

ABSTRACT 
 

Unplanned pregnancy is experienced by millions of women worldwide. Such fact increases 

the risk of abortion-related morbimortality, which represents a serious public health problem. 

This study aims to evaluate the advances and challenges of the implementation of Humanized 

Abortion Care at the Maternity-School in Natal, state of Rio Grande do Norte.  The research 

was evaluative, was preceded by an Evaluative Study, and resulted in a Case Study.  The 

intentional sample totaled 102 subjects (60 users, 39 professionals and 3 managers). The 

collection techniques included documental analysis, semi-structured interview and 

observation with a field diary. The documental analysis was descriptive, while the Content 

Analysis by Bardin was used for semi-structured interviews and field diary. The Evaluative 

Study observed that Humanized Abortion Care is an evaluative program with preparation and 

pact of the logical model, of the matrix of indicators and evaluative questions. The Case 

Study showed that users were satisfied with the problem-solving capacity and access to the 

service; however, is also showed that they pointed out inadequacy in terms of environment, 

qualified hearing and reproductive planning. Professionals reported that the inefficiency of 

service consists of infrastructure and environment, which are considered inefficient and 

inadequate to humanized care, especially regarding patient accommodation, the lack of 

hospital beds, the reduced number of rooms in the surgical center and the lack of laboratory 

inside the maternity. Moreover, reproductive planning does not consist of an institutionalized 

practice in the service, and integrality with other services or partnership with the community 

is not in place. The Maternity Board emphasizes that the excessive demand of patients is one 

of the reasons that hinders the appropriate implementation of the technical standard. We then 

conclude that although satisfied regarding problem-solving capacity in terms of service and 

ease of access, there is room for improvement in qualified hearing systems, in the creation of 

a system to promote team work, implementation of ombudsman and satisfaction surveys. The 

right of shared choice did not prevail among users and health professionals with regard to the 

option of uterine evacuation procedure. Environment was the most mentioned category as that 

requiring more changes, seeing as a limited factor for the development of humanized and 

welcoming practices. Health professionals do not establish a periodic routine of planning 

practices, and such  practices are not aligned with the Technical Standard. Incorporation of 

guidelines and availability of a plurality of methods and possibilities of choices for family 

planning are required. There is no institutionalization of reference and counter-reference, or 

partnerships with the community, which  makes integrality of care not viable. The Standard 



	  
	  

	  
	  

needs to be included in the action plans of managers as one of the priorities in the 

construction of care strategies for women's health, in order to enable, allied to other 

initiatives, the real integration among safe conduct service, primary care network and social 

organizations. As a result, respect for human rights and adequate humanized care, as a way of 

attention and prevention of abortion, can be secured.   

 
 
Keywords: Evaluation. Abortion. Integral Attention to Women's Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gravidez, não planejada, é vivenciada por milhões de mulheres em todo o mundo. 

Esse fato aumenta o risco de morbimortalidade ligada ao aborto que, por sua vez, representa 

um grave problema de saúde pública. O abortamento consiste em uma intercorrência 

obstétrica, definida como  a interrupção da gravidez até  20 ou 22 semanas de gestação, 

podendo ocorrer espontaneamente ou de forma induzida, com o produto da concepção 

pesando menos que 500g. Os abortamentos podem ser classificados em: ameaça de 

abortamento; abortamento completo; abortamento inevitável/incompleto; abortamento retido; 

abortamento infectado;  abortamento habitual e abortamento eletivo previsto em lei (BRASIL, 

2010a, 2011). 

Estima-se que, no mundo, anualmente, a cada 208 milhões de mulheres que  

engravidam, 59% (ou 123 milhões) têm uma gravidez planejada, enquanto que os 41% 

restantes (ou 85 milhões) das gravidezes não são desejadas, ocorrendo 22 milhões de 

abortamentos inseguros, e destes, ocorre a morte de cerca de 47000 mulheres, além de 

disfunções físicas e mentais em outras 5 milhões de mulheres (OMS, 2013).	  

Na América Latina, calcula-se que 36% das gestações não são planejadas, resultando 

em 4 milhões de abortamentos induzidos. Em países do Caribe e da América Latina, ocorre 

um abortamento inseguro para cada três nascimentos vivos, implicando em 24% da 

mortalidade materna (BRASIL, 2010c).  

Considerando apenas o Brasil, estima-se que ocorram mais de 1 milhão de 

abortamentos induzidos ao ano, sendo uma das principais causas de morte materna no País 

(BRASIL, 2011). Há décadas que, entre as causas obstétricas diretas, a mortalidade materna, 

por aborto, ao lado das infecções puerperais, ocupam a terceira ou quarta posição, sempre 

precedida pelas doenças hipertensivas e pelas síndromes hemorrágicas (ROCHA e 

BARBOSA, 2009).  

No Brasil, em 2013, foram registrados, pelo DATASUS, 190997 procedimentos pós-

abortamentos, realizados em hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). No período de 

janeiro a novembro de 2014, no país, o registro foi de 176749 procedimentos; dentre esses, 

3973 foram realizados no Estado do Rio Grande do Norte e 1994 foram registrados apenas no 

Município de Natal-RN, sendo 1628 curetagens pós-abortamento e 366 esvaziamento de útero 

pós-aborto por Aspiração Manual Intrauterina (AMIU) (BRASIL, 2015).  
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Em 2010, resultados da Pesquisa Nacional de Aborto (PNA), através de levantamento 

por amostragem aleatória de domicílios, com mulheres urbanas, com idade entre 18-39 anos, 

demonstraram que o número de mulheres, que fizeram aborto, aumenta com a idade, variando 

em uma proporção de 6% para mulheres com idades entre 18 e 19 anos a 22% entre mulheres 

de 35 a 39 anos. No mesmo ano, registraram-se no país 220571 internações por complicações 

do aborto (DINIZ e MEDEIROS, 2010). Em pesquisa de abrangência nacional, realizada em 

2002, nas capitais brasileiras e no Distrito Federal, evidenciou-se que 11,4% dos óbitos 

maternos foram devidos a complicações de abortos (MENEZES e AQUINO, 2009). 

O cenário político e social brasileiro apresentam mudanças e permanências quanto ao 

aborto, persistindo a inflexibilidade da legalização punitiva em vigor e a influência de grupos 

religiosos contrários à descriminalização da prática. O tema adquiriu maior visibilidade social 

nas últimas décadas e foi objeto de luta por direitos reprodutivos nos movimentos feministas 

e, ainda, ganhou destaque com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), quando, em 

abril de 2012, os ministros entenderam que não é crime interromper a gravidez de fetos 

anencéfalos (MENEZES e AQUINO, 2009; BRASIL, 2012).  

Mesmo nos casos em que as mulheres tenham o direito de fazer um abortamento legal, 

por correrem risco de morte, não encontram serviços seguros disponíveis, por razões diversas, 

como a falta de profissionais treinados ou a concentração destes em áreas urbanas ou a atitude 

negativa dos profissionais (MEDEIROS, et al., 2012). Ressalte-se, também, o uso de métodos 

inapropriados ou obsoletos para indução do abortamento, falta de conhecimento da lei de sua 

aplicação pelos serviços de saúde, exigências reguladoras complexas ou falta de recursos. 

Fatores sociais mais amplos e as políticas de saúde, também, influenciam na disponibilidade 

de serviços, tais como normas ou requisitos legais, falta de informação do público sobre a lei 

e sobre os direitos das mulheres, bem como o desconhecimento de que existem 

estabelecimentos que realizam o abortamento e da necessidade de solicitar o abortamento nas 

primeiras semanas de gravidez, atitude dos familiares, estigma e medo da perda da 

privacidade e confidencialidade e a percepção sobre a qualidade do atendimento disponível 

(OMS, 2004). 

Entre os procedimentos obstétricos mais realizados nas unidades de internação da rede 

pública de serviços de saúde dos brasileiros, a curetagem, pós-abortamento, ocupa a terceira 

posição. Aspectos culturais, religiosos, legais e morais inibem as mulheres a declararem seus 

abortamentos, dificultando o cálculo da sua magnitude (BRASIL, 2010a). 
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Essa realidade deve-se, também, ao fato de que, no Brasil, persistiu, por muitas 

décadas, um padrão de alta natalidade, reforçado por políticas de atenção à saúde das 

mulheres, influenciadas por contextos internacionais, caracterizando-se, até recentemente,  

pelo viés materno- infantil. Entretanto, no final dos anos  de 1970 e início dos anos de 1980, 

com a crise do sistema econômico mundial, surgiram  as políticas de controle de natalidade 

amplamente difundidas, como consequência da ausência de políticas de saúde voltadas para a 

garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. 

Assim, em 1983, preocupado com a morbimortalidade e atendendo às pressões dos 

movimentos feministas, o Ministério da Saúde (MS) elaborou o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que passou a compreender um novo conceito de 

atenção à saúde, que tem nas mulheres não mais objetos reprodutivos das ações de saúde 

materno-infantil ou de sua exclusão, mas sim, sujeitos ativos no cuidado com sua saúde, em 

todos os ciclos da vida e para quem a reprodução é um direito e não um dever (OSIS, 1998). 

Desse modo,  também reivindica que o Estado  assuma a interrupção da gravidez nos casos já 

previstos em lei.  

Na década de 1990, na perspectiva internacional, no ciclo social da Organização das 

Nações Unidas (ONU), o Brasil, como signatário da Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento (CIPD), realizada no Cairo, em 1994, e da 4a. Conferência 

Mundial sobre a Mulher, ocorrida em Beijing, em 1995, assumiu o compromisso dos direitos 

sexuais e reprodutivos das mulheres como uma questão de direitos humanos e recomenda uma 

atenção de qualidade para todas as pessoas, mulheres e homens, de modo que possam exercer 

tais direitos (BRASIL, 2010a). 

Como resultado destas pactuações, em 1996, foi regulamentada a lei de planejamento 

familiar, atualmente implementada através da Política Nacional de Planejamento Familiar 

(2006 e 2007), que estabelece um conjunto de práticas de regulação da fecundidade e proíbe a 

utilização de quaisquer ações voltadas ao controle demográfico. E, em 2003, foi criada, pelo 

Ministério da Saúde, a Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes 

da Violência Sexual contra as Mulheres e Adolescentes, com o propósito de atender às 

vítimas de violência, numa abordagem intersetorial e interdisciplinar, com interface na 

segurança e justiça, esclarecendo, nos casos de gravidez decorrente de violência sexual, a 

possibilidade de interrupção ou de manutenção da gestação. Seguindo a cronologia, em 2004, 

foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM),  que 



	  
	  

18	  
	  

incorpora a perspectiva de gênero, raça, etnia e diversidade, ultrapassando os limites da saúde 

reprodutiva (REDE FEMINISTA DE SAÚDE, 2008). 

Além destas iniciativas, foram criados o Programa Nacional de Humanização (2004), 

a Política Nacional de Direitos Sexuais e Reprodutivos (2005), o Pacto Nacional pela 

Redução da Mortalidade Materna e Neonatal (2004) e a Rede Cegonha (2011), pautadas no 

respeito aos direitos humanos, entre os quais se incluem os direitos sexuais e os direitos 

reprodutivos, visando a assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção 

humanizada, levando em consideração as questões referentes à população e ao seu 

desenvolvimento,  de forma a garantir e avançar no cumprimento das metas estabelecidas 

internacionalmente (BRASIL, 2004; BRASIL, 2005b). 

Assim, o Sistema Único de Saúde (SUS) vem trabalhando para a redução da 

mortalidade materna, com o empoderamento de ações voltadas para a saúde das gestantes, a 

promoção da igualdade entre os sexos e a valorização das mulheres, buscando atingir as metas 

de números três e cinco dos Objetivos de Desenvolvimentodo Milênio (ODM), estabelecidas, 

pela ONU, no ano 2000 e propostas até o final de 2015, e  que permanecerão como uma das 

prioridades da agenda pós 2015 (BRASIL, 2010c; BRASIL, 2011; RUSSEL et al., 2014 ). 

Em consenso com as iniciativas do SUS e com as propostas da ONU, o Ministério da 

Saúde, por meio da Área Técnica de Saúde da Mulher, criou, em 2005, a Norma Técnica de 

Atenção Humanizada ao Abortamento com base na integralidade do cuidado e propõe 

estratégias de expansão do acesso à atenção de qualidade ao pós -abortamento, envolvendo os 

seguintes pilares: parceria entre a comunidade e os prestadores de serviço para a prevenção 

das gestações indesejadas e do abortamento inseguro; acolhimento e orientação para atender 

às necessidades de saúde emocional e física das mulheres; atenção clínica adequada ao 

abortamento e suas complicações, segundo referenciais éticos, legais e bioéticos; 

oferecimento de serviços de planejamento reprodutivo às mulheres pós-abortamento, 

inclusive para aquelas que desejem nova gestação; integração com outros serviços de 

promoção à saúde da mulher e de inclusão social às mulheres (BRASIL, 2005a; BRASIL, 

2010a; BRASIL, 2011 ). 

Dessa forma, a criação e inclusão de um modelo humanizado de atenção às mulheres, 

que passam pelo processo de abortamento, é a finalidade desta Norma (BRASIL, 2011). 

Assim, é fundamental compreender e conhecer alguns dos principais conceitos que permeiam 

a sua aplicabilidade nos diversos contextos dos serviços de saúde: 
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- 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 

resolubilidade da assistência à saúde (BRASIL, 2011, 23p.). 

- Escuta qualificada: todos os profissionais de saúde devem promover a escuta privilegiada, 

evitando julgamentos, preconceitos e comentários desrespeitosos, com uma abordagem que 

respeite a autonomia das mulheres e seu poder de decisão, procurando estabelecer uma 

relação de confiança (BRASIL, 2011). 

-Ambiência: consiste no ambiente físico, social, profissional e de relações interpessoais, que 

deve estar relacionado a um projeto de saúde voltado para a atenção acolhedora, resolutiva e 

humana. Nos serviços de saúde, a ambiência é marcada tanto pelas tecnologias médicas, ali 

presentes, quanto por outros componentes estéticos ou sensíveis, apreendidos pelo olhar, 

olfato, audição, por exemplo, a luminosidade e os ruídos do ambiente, a temperatura etc. 

Além disso, é importante, na ambiência, o componente afetivo expresso na forma do 

acolhimento, da atenção dispensada ao usuário, da interação entre os trabalhadores e gestores. 

Destacam-se, ainda, os componentes culturais e regionais que determinam os valores do 

ambiente (BRASIL, 2010b). 

- Qualidade técnica do cuidado é compreendida como a aplicação adequada de conhecimento 

médico e tecnologia disponível, transformando recursos em resultados (LOPES, VIEIRA-

DA-SILVA E HARTZ, 2004). Nesta abordagem, inclui: tipo de procedimento de 

esvaziamento uterino, alívio da dor, exame físico pós-esvaziamento uterino, controle da 

pressão arterial e da temperatura, entre outras condutas ( BRASIL, 2011; AQUINO et al, 

2012). 

- Planejamento reprodutivo:é um conjunto de ações, em que são oferecidos todos os recursos, 

tanto para auxiliar a ter filhos, ou seja, recursos para a concepção, quanto para prevenir uma 

gravidez indesejada, ou seja, recursos para a anticoncepção. Esses recursos devem ser 

cientificamente aceitos e não colocar em risco a vida e a saúde das pessoas, com garantia da 

liberdade de escolha (BRASIL, 2009). 

- Integralidade da atenção: definida na Lei nº 8.080, como “conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos”. Nesta ótica, inclui, como critérios: orientações 

sobre cuidados após a alta, agendamento de consulta de revisão, acesso a informações e 

insumos para o adequado planejamento reprodutivo (BRASIL, 1990). 

 A Norma Técnica passou por duas novas edições (2010 e 2011), com revisão dos 

aspectos gerais de acolhimento, orientação e atenção clínica. A edição mais recente (2011) 
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cumpre, ainda, os objetivos específicos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher e seus Planos de Ação, ao buscar promover a atenção qualificada e humanizada 

obstétrica e neonatal, incluindo a assistência ao abortamento em condições inseguras para 

mulheres e adolescentes (BRASIL, 2005a; BRASIL, 2010; BRASIL, 2011). 

Entretanto, a efetiva implementação destas políticas permanece como um desafio ao se 

considerar as mulheres nos estados mais vulneráveis econômico e socialmente, e das regiões 

mais pobres do país (REDE FEMINISTA DE SAÚDE, 2008). E, em relação à prática do 

aborto, essa se revela como expressão das desigualdades sociais, pois, embora compartilhem a 

mesma situação, mediante a ilegalidade da intervenção, as mulheres percorrem distintas 

trajetórias, com uma minoria delas podendo arcar com os custos de um abortamento rápido, 

seguro e sem riscos. A maior parcela da população feminina recorre a várias estratégias 

inseguras que, frequentemente, se complicam e acarretam mortes maternas por abortamento 

(BRASIL, 2011). 

Deste modo, para o Ministério da Saúde, as pesquisas em saúde da mulher são 

fundamentais para monitorar e avaliar a implementação e o desenvolvimento das políticas 

públicas, direcionadas à saúde das mulheres, bem como para subsidiar sua elaboração ou 

redirecioná-las, tornando-as cada vez mais adequadas às necessidades do Sistema Único de 

Saúde (BRASIL, 2005). 

Em recente estudo, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, com uma amostra de 

23940 mulheres entrevistadas em 191 diferentes municípios de todos os estados do Brasil, foi 

identificado que, apenas, 45% das mulheres entrevistadas desejaram a gestação atual, 9% 

ficaram insatisfeitas com a gravidez e 2,3% relataram ter tentado interromper a gestação. 

Entre as adolescentes, dois terços declararam não ter desejado a gravidez e 3,4% disseram ter 

tentado interromper (LEAL e GAMA, 2014). 

Menezes e Aquino (2009), em extensa revisão na área de saúde coletiva, mostraram 

que a maioria das investigações enfoca a descrição do perfil das mulheres que informaram 

provocar um aborto, os métodos utilizados, as razões alegadas para fazê-lo, o nível de 

informação, a utilização de contraceptivos e as consequências imediatas para a saúde física. 

Ainda que todas as abordagens sejam importantes, suas análises são limitadas a algumas 

variáveis e restringem-se a um enfoque transversal do problema. Não foi frequente, portanto, 

estudos que demonstrassem um modelo explicativo capaz de articular essas variáveis para 

apreensão da complexidade e dimensão deste fenômeno.	  

A abordagem sobre a atenção ao abortamento  alcançou relevância no âmbito da saúde 
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pública, quando o Brasil assumiu a missão de envidar esforços para garantir os direitos 

sexuais e reprodutivos das mulheres, como uma questão de direitos humanos, estabelecida nas 

conferências internacionais. Sendo assim, é fundamental a realização deste estudo, como 

forma de avaliar a Norma Técnica de Atenção Humanizada, do ponto de vista de como ela 

vem sendo aplicada para contribuir na qualidade da atenção recebida, nos hospitais públicos, 

pelas mulheres que abortam, uma vez que, após uma década de sua criação, são considerados 

escassos os números de estudos que avaliaram, em que medida esta Norma, que foi reeditada 

em 2011, vem sendo cumprida no Sistema Único de Saúde (SUS).  

Ao se trabalhar com avaliação de políticas e programas de humanização, é importante 

destacar que os seus indicadores devem não somente dimensionar mudanças nos quadros de 

saúde-doença, mas, também, questões envolvidas no próprio processo de trabalho em saúde, 

por estar intrinsecamente atrelada aos processos de planejamento e de gestão, vislumbrando, 

assim, a perspectiva interdisciplinar da avaliação, valendo-se, para tanto, da adoção de 

diferentes metodologias avaliativas (SANTOS-FILHO, 2007).  

No  contexto da avaliação,  compreende-se  programa como um  sistema organizado 

de ação, visando a modificar o curso previsível de um fenômeno, a fim de atuar sobre uma 

situação problemática. Consiste, ainda, em qualquer ação pública organizada, como: 

intervenções em serviços, pesquisas, mobilização comunitária, desenvolvimento de políticas, 

treinamento/capacitação e serviços educacionais, sistemas de vigilância, entre outros (CDC, 

1999). Assim, a Norma Técnica se caracteriza não apenas como um protocolo de cuidados, 

mas como um programa que pretende oferecer às mulheres, aos serviços de saúde e à 

sociedade, um novo paradigma, que torne seguro, sustentável e efetivo a atenção às mulheres 

em situação de abortamento (BRASIL, 2011). 

Portanto, a fim de contribuir com esse propósito, este estudo respondeu as seguintes 

questões: Quais os avanços e os desafios da implantação do programa de Atenção 

Humanizada ao Abortamento no SUS, do Rio Grande do Norte? Os processos (atenção 

clínica, acolhimento, planejamento reprodutivo, integração com outros serviços de saúde e 

com associações de mulheres) encontrados  apontam para qualidade da atenção? 
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA AVALIAÇÃO DE 

POLÍTICAS E PROGRAMAS  

 

No campo das políticas de saúde, a avaliação de programas e serviços vem ganhando 

relevância crescente nas organizações, devendo ser compreendida como uma fase de atividade 

permanente em qualquer processo de intervenção.  

Uma questão central do processo de avaliação é a determinação do grau de alcance das 

finalidades de um projeto. Para isso, é fundamental se dimensionar ou conhecer os objetivos – 

gerais e específicos, traduzidos por metas, cuja obtenção será medida por meio de Indicadores 

(diretos e indiretos), onde as variações, verificáveis em seus valores, vão permitir quantificar 

todo o processo (COHEN e FRANCO, 1993).  

As definições de avaliação de programas são inúmeras. Então, com base na visão 

global dos principais autores da literatura especializada, chegou-se a um certo consenso ao 

redefini-la como uma atividade baseada fundamentalmente em se fazer um julgamento de 

valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, considerando 

os diferentes atores envolvidos, que possam ter julgamentos diferentes, de modo a revelar a 

posição sobre a intervenção e construir  (individualmente ou coletivamente) um julgamento 

que possa se traduzir em ações, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões 

(BROUSSELLE et al, 2011). Uma intervenção pode sofrer dois tipos de avaliação: a 

normativa, que procura estudar cada um dos componentes da intervenção em função de 

critérios e normas; e a pesquisa avaliativa, que examina, através de um procedimento 

científico, as relações entre os diferentes componentes de uma intervenção (SAMICO et al., 

2010). 

Qualquer intervenção pode ser objeto de um processo avaliativo, sendo constituída 

pelo conjunto de meios (físicos, humanos, financeiros, simbólicos), organizados em um 

contexto específico, em um dado momento, para produzir bens ou serviços, com o objetivo de 

modificar uma situação problemática. Uma intervenção, portanto, caracteriza-se por cinco 

componentes: objetivos, recursos, serviços, bens ou atividades, efeitos e contexto precisos em 

um dado momento (CONTANDRIOPOULOS et al., 2000).	  
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É importante considerar que, em algumas circunstâncias, mais de um tipo de avaliação 

pode ser realizada para uma mesma intervenção, visto que um processo avaliativo pode ser 

feito nas diferentes fases de desenvolvimento desta ( SAMICO, et al., 2010). 

Para avaliar a Atenção Humanizada ao Abortamento em Maternidade – Escola,  em 

Natal,  Rio Grande do Norte, o tipo de avaliação proposta foi a Pesquisa Avaliativa com 

objetivo formativo.  A Pesquisa Avaliativa se caracteriza como uma pesquisa social aplicada e 

consiste em fazer um julgamento ex post de uma intervenção, utilizando métodos científicos. 

É definida como análise da pertinência (análise estratégica) dos fundamentos (análise lógica), 

análise da produtividade, análise dos efeitos e do rendimento de uma intervenção, assim como 

das relações existentes entre a intervenção e o contexto (análise de Implantação),  geralmente 

com o objetivo de auxiliar a tomada de decisão (CONTANDRIOPOULOS et al., 2000). 

Assim, fazer pesquisa avaliativa de uma intervenção consiste em realizar uma ou 

várias destas análises, como também, recorrer às várias estratégias de pesquisa e, ainda, 

considerar as percepções dos diferentes atores que dela participam, logo, estudos deste tipo 

exigem uma maior experiência do pesquisador, além de conhecimentos teóricos e 

metodológicos, razão pela qual, geralmente, necessitam de avaliadores externos ( SAMICO, 

et al., 2010). 

O caráter formativo da avaliação é utilizado, com frequência, na implementação de um 

programa, tendo por objetivo apoiar o seu desenvolvimento, conforme aponta Hartz; Vieira-

da-Silva (2005). Neste tipo de avaliação, o julgamento de valor toma critérios menos formais, 

não produzindo julgamentos definitivos sobre a efetividade do programa, e sim,  enfocando 

caminhos, com o objetivo de oferecer informações para adequar e superar aspectos 

problemáticos do programa durante o seu andamento (PATTON, 1997, FURTADO, 2001; 

STENZEL, 1996).  

A avaliação de programas se baseia na abordagem da qualidade em saúde na 

perspectiva de Donabedian (1990), que a sistematiza em duas vertentes principais: no modelo 

sistêmico - estrutura, processo e resultados; e nas dimensões dos sete pilares da qualidade - 

efetividade, eficiência, eficácia, equidade, aceitabilidade, otimização e legitimidade. Para o 

estudo em pauta, a ênfase se deu na abordagem do processo que, para este autor, é entre a 

tríade clássica, a que representa o caminho mais direto para o exame da qualidade, por 

apresentar potencialidades, como o desenvolvimento da visão crítica entre os envolvidos no 

cuidado à saúde, a partir da identificação de critérios de boas práticas e um melhor 

entendimento das formas adequadas de aplicar este cuidado, desenvolvendo abordagens mais 
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racionais. Soma-se a isso, o fato do processo estar mais próximo dos resultados do que os 

recursos,  o que resulta em maior especificidade para a intervenção e maior possibilidade de 

impacto. 

Além disso, o foco, no processo, possibilita, ao longo da avaliação, conhecer as 

relações com a estrutura e os resultados, permitindo a identificação de fatores essenciais, que 

facilitam ou impedem que as atividades atinjam seus objetivos, permitindo, ainda,  uma  

melhor compreensão dos  interesses e conflitos que irão influenciar nos resultados da 

avaliação (TANAKA e MELO, 2004). 

A avaliação do  processo de implantação desta atenção pode ser decomposta em 5 

componentes ou dimensões : referenciais éticos, legais e bioéticos da atenção, acolhimento, 

planejamento reprodutivo, integração com outros serviços de atenção à mulher e parceria com 

a comunidade.  

Os efeitos ou resultados imediatos ou intermediários se referem às mudanças 

propostas para o processo de  atenção à saúde da mulher em situação de abortamento,  como a  

implantação dos protocolos clínicos (com referenciais éticos, legais e bioéticos) e cirúrgicos; 

ambiência, acolhimento e planejamento reprodutivo pós-parto, como rotina; relação 

formalizada entre os serviços de urgência (hospital de referência)  e outros serviços de 

atenção integral à saúde da mulher; redução de morbimortalidade hospitalar, instâncias 

formais de participação da comunidade no serviço.  O impacto, (resultado final) na atenção à 

saúde da mulher, na referida situação, foi definido como  universalização do acesso a serviços 

de qualidade e redução da morbimortalidade  decorrente do aborto.  

A avaliação focou os resultados de processo, pois não é possível a avaliação do 

impacto na saúde integral da mulher, exclusivamente, a partir de serviço de referência para 

urgências obstétricas, visto que a problemática da atenção e da morbimortalidade do aborto 

tem outras dimensões que necessitariam ser controladas numa avaliação de impacto, o que 

extrapola a finalidade deste estudo.  

Contudo, ressalta-se que as possibilidades do uso dos resultados de uma avaliação, 

bem como a sua influência na tomada de decisão, em relação aos programas, envolvem 

diferentes variáveis, como  o contexto político, econômico, social e profissional, que vão atuar 

tanto ou mais que os aspectos técnicos observados em seu processo. Assim, quanto mais uma 

avaliação for bem sucedida, mais suscitará questionamentos e não pode nunca chegar ao seu 

término, uma vez que deve ser entendida como uma atividade dinâmica, envolvendo atores 

numerosos e utilizando métodos diversos e competências variadas ( SAMICO et al., 2010). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral  

Avaliar os avanços e desafios da implantação da Atenção Humanizada ao Abortamento em 

Maternidade-Escola, em Natal,  Rio Grande do Norte.  

3.2 Objetivos Específicos 

a) Verificar a avaliabilidade da Norma de Atenção Humanizada ao Abortamento e propor um 

modelo de avaliação; 

b) Avaliar a qualidade dos processos para a atenção humanizada ao abortamento relativos à 

atenção clínica, acolhimento, planejamento reprodutivo, integração com outros serviços de 

saúde e com associações de mulheres. 
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4. METODOLOGIA  

O estudo tomou como objeto o planejamento e implementação de ações estratégicas da 

Atenção Humanizada ao Abortamento do Ministério da Saúde (MS) e foi  de natureza 

descritiva com uso de abordagens metodológicas qualitativas, através do Estudo de 

Avaliabilidade (EA) e do Estudo de Caso, que serão descritos abaixo: 

 

4.1 Estudo de Avaliabilidade (EA) 

 

O Estudo de Avaliabilidade correspondeu à apreciação da viabilidade e construção de 

um modelo avaliativo para Atenção Humanizada ao Abortamento em Maternidade de 

Referência do Sistema Único de Saúde, em Natal, Rio Grande do Norte. Foi realizado no 

período de agosto a novembro de 2011 e constou das seguintes etapas: construção do modelo  

lógico, matriz de relevância dos indicadores, formulação das perguntas avaliativas e 

recomendações para a realização da avaliação do programa. 

 

4.1.1 Modelo Lógico  

 

A construção do modelo lógico teve como propósito visualizar e sistematizar, com 

clareza, os pressupostos que norteiam o programa  de Atenção Humanizada ao Abortamento. 

Na perspectiva apontada por  Medina et al. (2005), o modelo deve  conter o problema, 

objetivo geral, metas e objetivos específicos do programa. Apresenta seus componentes 

(palavras-chave retiradas dos objetivos específicos do programa), atividades (meios utilizados 

para atingir os resultados esperados), insumos (recursos físicos, materiais, financeiros e 

humanos necessários), produtos (consequências imediatas das atividades realizadas), 

resultados (mudanças que o programa pretende alcançar junto aos grupos para os quais está 

voltado) (HARTZ e VIEIRA-DA-SILVA,  2005). 

Para a construção do modelo lógico, foram utilizadas as técnicas de análise 

documental e entrevista com informantes-chaves. A análise documental  sinaliza a construção 

de um discurso orgânico institucional e aponta para progressiva hegemonia de um dado 

discurso avaliativo, identificando áreas discursivas e práticas de diferenças e/ou resistências 

legítimas.  
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Neste sentido, pode caracterizar paradoxos ou contradições, como a identificação de 

campos discursivos particulares, ao mesmo tempo em que ressalta o pluralismo e a 

multiplicidade de dimensões da análise (VASCONCELOS, 2002). 

Nesta análise, utilizaram-se as seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), Pubmed, Scielo e sites governamentais. Foram incluídos apenas dois documentos 

técnicos institucionais por orientarem, no período estudado, serviços seguros para o 

abortamento, condizentes com os aspectos legais e éticos no Brasil: a Norma Técnica de 

Atenção Humanizada ao Abortamento publicada pelo Ministério da Saúde em 2005 e 

Abortamento seguro: orientação técnica e de políticas para os sistemas de saúde”,  datada de 

2004, pela Organização Mundial de Saúde. O primeiro permitiu o delineamento do programa 

e o segundo reafirmou a dimensão clínica da atenção. Excluíram-se documentos não 

institucionais:  cartas (02), notícias (02), outras  orientações técnicas (02) e relatórios (02).  

Para a entrevista, foram considerados informantes: a diretora clínica, um médico 

docente, uma médica técnica e duas enfermeiras. As entrevistas foram abertas, gravadas e 

realizadas na própria Maternidade. Abordaram-se os seguintes aspectos: existência do 

programa através da implantação da Norma, seus objetivos e ações desenvolvidas. 

 

4.1.2  Matriz de Perguntas Avaliativas 

 

Mediante a pesquisa bibliográfica e a elaboração do modelo lógico do programa, 

formulou-se a matriz das perguntas avaliativas. Estas perguntas foram redimensionadas (fase 

convergente) para o foco da avaliação (implantação da Atenção Humanizada ao 

Abortamento), a partir daquelas mais amplas, inicialmente, formuladas no projeto de 

pesquisa, que dizem respeito aos questionamentos e preocupações mais amplas dos 

pesquisadores (fase divergente) (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,  2004).  

Para garantir maior participação e viabilidade de execução, foram realizadas duas 

oficinas com a diretora clínica, profissionais médicos e enfermeiros. Foram explicados os 

objetivos da pesquisa e os possíveis indicadores, apresentadas sugestões e pactuado o acesso 

às informações, à entrada dos pesquisadores e à devolução processual dos resultados.  
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4.1.3  Matriz de Relevância dos Indicadores  

 

           Com base no modelo lógico, foi elaborada a matriz de relevância dos indicadores. Para 

validação, a matriz foi submetida ao julgamento de um grupo de nove especialistas entre 

pesquisadores em avaliação de políticas e programas, médicos especialistas e docentes-

pesquisadores da área da saúde da mulher.  

Aplicou-se a técnica de consenso, denominada grupo nominal, com adaptação para a 

realização de três momentos presenciais distintos (POPE e MAYS, 2005). No primeiro 

momento, foram apresentados os objetivos da pesquisa e um painel com os indicadores. Em 

seguida, foi entregue uma planilha, contendo os critérios a serem atribuídos as notas.  Após 

serem esclarecidas todas as dúvidas, cada especialista foi convidado a atribuir, de forma 

individual e anônima, notas de 0 a 10. Zero corresponderia à discordância completa, devendo 

o critério ser eliminado e 10 corresponderia à máxima concordância. Reservou-se, também, 

um espaço para comentários, caso a nota fosse 0 e para inclusão de novos critérios. Ao final, 

foram calculadas médias, para aferir a importância atribuída e desvios-padrão (DP), para 

verificar o grau de consenso entre as opiniões dos especialistas sobre os critérios 

apresentados. 

Na sequência, foram apresentadas aos participantes reunidos as notas, médias e os DP 

calculados e os novos critérios sugeridos, seguido de discussão. Após o debate, realizou-se 

nova roda de atribuição de notas. As respostas foram novamente  consolidadas e calculadas 

médias e DP. Algumas sugestões, propostas no segundo momento, foram incorporadas aos 

critérios originais da matriz. Também, ocorreram supressões, acréscimos ou complementação 

de critérios ou indicadores, baseados nos argumentos das discussões e justificativas. 

No terceiro momento, a matriz, proveniente da etapa anterior, foi repassada para nova 

planilha e os especialistas tiveram a oportunidade de manter ou mudar a sua pontuação. 

Depois de recebidas as respostas, foram calculadas as médias e os DP da pontuação atribuída 

para a consolidação final e análise. 

Os indicadores foram analisados quanto à importância atribuída pelos especialistas, 

valendo-se da seguinte classificação da média de pontos obtidos: (a) média < 7 = menor 

relevância (R); (b) média > 7 e < 9 = média relevância (RR) (c) média > 9 =grande relevância 
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(RRR).  Quanto ao grau de consenso: (a) DP < 1 = critério em consenso; (b) DP > 1 e < 3 = 

dissenso; (c) DP > 3 = grande dissenso. 

 

4.2 Estudo de Caso  

 

4.2.1 Fase Preparatória  e   Equipe de pesquisa  

 

A fase preparatória da pesquisa  foi realizada de março a junho de 2010,  através de 3 

oficinas, com toda a equipe de pesquisa, apresentando os seguintes objetivos: socializar e 

sedimentar o referencial teórico e metodológico entre todos os participantes da equipe, através 

de grupo de estudo; elaborar os instrumentos; selecionar e treinar auxiliares de pesquisa; fazer 

os contatos com as instituições e sujeitos pesquisados e apresentar a pesquisa aos sujeitos 

envolvidos (objetivos, possíveis contribuições, aspectos metodológicos e éticos).    

Esta etapa foi complementada no Estudo de Avaliabilidade, onde foram  discutidos,  

elaborados e validados os instrumentos, através de oficinas com  participação de 1 gestor e 3 

profissionais médicos da Maternidade-Escola e 6 pesquisadores, sendo  3 da área de avaliação 

de serviços de saúde e 3  da área da saúde da mulher, além de 2 alunas de pós –graduação da 

área de avaliação. 

 

4.2.2 Tipo de Estudo  

 

O método corresponde ao Estudo de Caso Yin, (2010), definido como a investigação 

empírica de um fenômeno que pode dificilmente ser isolado ou dissociado do seu contexto. 

Este é indicado em situações, nas quais o pesquisador tem pouco controle sobre os 

acontecimentos e/ou trabalha sobre uma problemática contemporânea. Trata-se de uma 

estratégia de pesquisa abrangente, que permite lidar com muitas variáveis de interesse, baseia-

se em várias fontes de evidências e beneficia-se com o desenvolvimento prévio de 

proposições teóricas, para conduzir a coleta e a análise dos dados.  

O estudo de caso é um dos desenhos mais utilizados na pesquisa qualitativa, 

desenvolvida na avaliação de serviços de saúde, traduzindo, de forma emblemática, a lógica 

científica desta abordagem (DESLANDES; GOMES, 2004). 
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Esta opção metodológica possibilitou utilizar várias técnicas de coleta de dados, como: 

análise documental, entrevista semiestruturada e observação com diário de campo, como, 

também, recorrer às várias fontes de informação (usuárias, gestores e profissionais),  o que 

permitiu fazer uso da triangulação das técnicas de pesquisa e dos dados obtidos com os 

diversos informantes. De acordo com Minayo (2006), triangulação é a alternativa para se 

empreender múltiplas práticas metodológicas, perspectivas e observadores em uma mesma 

pesquisa, garantindo rigor, riqueza e complexidade ao trabalho, ao permitir destacar 

resultados contrastantes e complementares, viabilizando uma compreensão em profundidade 

do objeto estudado. 

 

4.2.3 Período e cenário da pesquisa 

 

O trabalho de campo foi realizado na Maternidade-Escola e nas secretarias de saúde do 

Município de Natal e do Estado do Rio Grande do Norte. 

A escolha do referido serviço de saúde se deu por ser uma Maternidade-Escola e, ao 

mesmo tempo, referência em atenção à gestação de alto risco do SUS para muitos municípios 

do Estado, e que se encontra entre os serviços que aderiram à Norma Técnica: Atenção 

Humanizada ao Abortamento do Ministério da Saúde, a partir de 2005, onde se pressupõe que 

siga um modelo de atendimento ético e de qualidade. A coleta ocorreu  durante os períodos de 

novembro de 2011 a abril de 2013, sendo realizadas as entrevistas com usuárias de novembro 

de 2011 a junho de 2012, com os profissionais, de janeiro a agosto de 2012 e com os gestores, 

de outubro de 2012 a abril de 2013.  

 
4.2.4 População e amostra  
 

A população do estudo foi composta por um total de 102 sujeitos, incluindo gestores, 

profissionais de saúde e mulheres internadas na Maternidade-Escola, considerando-se os 

critérios de elegibilidade do estudo.  

O tamanho da amostra das usuárias se deu pelo grau de saturação das respostas à 

pergunta de pesquisa, ou seja, quando se identificou a reiteração dos elementos do discurso e 

o rareamento de novas ideias (GUBA; LINCOLN, 1994). E em relação aos profissionais e aos 

gestores, foram incluídos todos aqueles elegíveis pelos critérios adotados. 

A amostra intencional das usuárias foi de 60 mulheres. Foram estabelecidos os 

seguintes critérios de inclusão: usuárias a partir de 18 anos de idade em atendimento, com 
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diagnóstico clínico de abortamento espontâneo ou provocado, independente da forma clínica e 

da condição de legalidade. A obtenção da amostra se deu, a partir  do número de 

abortamentos ocorridos nos turnos diurno e noturno, durante o período de  novembro de 2011 

a junho de 2012. 

A amostra intencional dos profissionais foi de 23 médicos, 12 enfermeiros, 3 

assistentes sociais e 1 psicólogo,  totalizando 39 profissionais, a partir dos  seguintes critérios 

de inclusão: ser do quadro permanente da Maternidade-Escola, prestar assistência direta às 

mulheres em situação de abortamento (médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais). 

Dos 27 médicos que prestavam atendimento, foram excluídos aqueles em processo de 

afastamento durante a realização da pesquisa (2 médicos), os médicos residentes pela falta de 

autonomia na tomada de decisão para realização das condutas e aqueles que não se 

disponibilizaram em participar do estudo (neste caso,  2 médicas), resultando em 23 médicos 

entrevistados. Em relação aos demais grupos de profissionais, todos  fizeram parte do estudo. 

Foram selecionados 3 gestores ativos na função, no momento da realização do estudo 

e que se disponibilizaram a participar da pesquisa, sendo eles: o diretor da Maternidade-

Escola da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a coordenadora da Atenção 

à Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS-Natal) e a coordenadora 

da Atenção à Saúde da Mulher da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do 

Norte (SESAP/RN). 
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4.2.5 Dimensões,  categorias e indicadores 

Os roteiros das entrevistas foram elaborados e validados com base na matriz de 

indicadores (Quadro 1), desenvolvida por meio do Estudo de Avaliabilidade publicado por 

Rocha e Uchoa (2013). 

 

Fonte: Dados da Pesquisa - Avaliação da Atenção Humanizada ao Abortamento em Maternidade – Escola, em 
Natal,  Rio Grande do Norte, 2015. 
 
 
 
 

Quadro 1 - Dimensões de análise, indicadores/categorias 
DIMENSÃO DE ANÁLISE INDICADORES/CATEGORIAS 

Acolhimento 

 
Acesso 

 
Escuta qualificada, vínculo e Institucionalização do acolhimento 

 
Orientação e informação para tomada de decisão sobre 

procedimento do abortamento 
 

Ambiência 
 

Satisfação das usuárias quanto ao acolhimento 

Qualidade técnico-científica e ética da 
atenção clínica 

 
Satisfação quanto a qualidade do atendimento 

 
Informações sobre morbimortalidade e abortamento 

 
Protocolos 

 
Qualificação da equipe dos profissionais 

 
Motivação para o atendimento 

Infraestrutura 
 

Planejamento reprodutivo 
 

 
Orientação em planejamento reprodutivo e concepção 

 
Oferta de métodos contraceptivos 

 
Institucionalização do planejamento 

 
Satisfação de usuárias e profissionais 

 

Integração com serviços de atenção à 
saúde da mulher 

 
Implantação de serviços de referência e contrareferência para outros 

níveis de atenção: 
 

Institucionalização da referência 
 

Satisfação de usuárias e profissionais 
 

Parceria com a comunidade 
 

 
Participação de organizações de inclusão social de mulheres 

 



	  
	  

33	  
	  

4.2.6 Técnica de coleta de dados  

Todas as entrevistas foram do tipo semiestruturadas  e serão descritas por informantes, 

a seguir: 

• Entrevista com usuárias   

Realizadas com duração média de 40 minutos. Ocorreram após os procedimentos no 

setor de alto risco e na sala de expectação, antes da alta hospitalar e quando as mulheres 

declararam estar sem dor ou qualquer tipo de desconforto. Os casos de abortamento foram 

detectados durante exame clínico realizado pelos médicos, juntamente com a equipe de saúde 

que prestou o atendimento às mulheres, seguido do devido registro nos prontuários que foram 

consultados pelas pesquisadoras. A aceitação das usuárias, em responder as entrevistas, foi 

satisfatória,  apesar da  perceptível  fragilidade emocional da maioria delas. 

 

• Entrevistas com profissionais  

Foram realizadas com duração média de 15 a 45 minutos. Antes da realização das 

entrevistas foi estabelecido contato direto com o profissional para agendamento prévio 

durante os turnos da manhã, da tarde e da noite ( de acordo com a escala e disponibilidade do 

profissional), nos seguintes locais: Setor de Recepção (SR); Unidade de Parto Humanizado 

(UPH), enfermarias, ambulatórios, salas, centro cirúrgico e consultório particular. 

 

• Entrevistas com gestores 

Tiveram uma duração média de 15 a 40 minutos. Antes da aplicação do roteiro de 

entrevista, foi feito um contato prévio com os gestores para agendamento das entrevistas. Os 

locais, onde as mesmas ocorreram, foram: Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio 

Grande do Norte (SESAP/RN), Secretaria de Saúde do Município de Natal (SMS-Natal) e 

sala da direção da Maternidade-Escola da UFRN. 

 

• Diário de Campo 

De forma  complementar, foi realizada a observação com diário de campo, que ocorreu 

em 3 turnos semanais diurnos, durante o período de novembro de 2011 a agosto de 2012.  
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4.2.7 Instrumentos de coleta  

Todos os roteiros de entrevistas dispõem de 2 tópicos: um de identificação da amostra 

e outro composto por uma série de perguntas abertas, que permeiam todas as dimensões e 

categorias  do estudo, de modo que foram elaborados 4 roteiros, distribuídos  às usuárias do 

serviço, contendo 17 questões (APÊNDICE A); aos profissionais de saúde, com 16 questões 

(APÊNDICE B); à direção da Maternidade, com 13 questões (APÊNDICE C); e aos gestores 

municipal e estadual, com 11 questões (APÊNDICE D), com ênfase em abordagens 

específicas para cada um dos grupos de informantes. 

4.2.8 Sistematização e Análise dos dados  

 Todas as entrevistas foram gravadas (quando obtido o consentimento do entrevistado) 

e posteriormente transcritas, organizadas e sistematizadas em planilhas do Excel por 

dimensões e categorias. 

A análise do material empírico, resultante das entrevistas e do diário de campo,  se deu 

mediante a correlação com as dimensões e suas categorias, através da Análise de Conteúdo de 

Bardin (2011). 

A primeira etapa foi a de pré-análise e se apoiou numa leitura flutuante das 

transcrições e anotações empreendidas pelos entrevistadores.  Seguiu-se a descrição analítica, 

na qual, com base no referencial teórico e em diversas leituras do material obtido (imersão), 

foram identificadas as opiniões solidamente mantidas (recorrentes) e frequentemente 

expressas. A sistematização  foi em pré-categorias, estabelecidas no EA e pós-categorias (que 

surgiram durante as entrevistas e observações na etapa do Estudo de Caso). 

 

4.2.9 Aspectos Éticos 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, com nº de parecer: 376/2009  ( ANEXO A). 

Mediante a leitura e a aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE G), por parte dos sujeitos da amostra, foi dado início a investigação que seguiu 

todos os critérios e exigências estabelecidas pela Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
5.1 Resultados e Discussão do Estudo de Avaliabilidade 
 
5.1.1 O contexto  da avaliação  
 

A Maternidade-Escola foi fundada nos anos de 1950, em Natal, capital do Rio Grande 

do Norte. É um hospital de ensino público federal, desenvolvendo atividades acadêmicas e 

assistenciais. Conta com 123 leitos e destes, 26 são obstétricos cirúrgicos. Integra a rede 

municipal e estadual de serviços do SUS e é referência terciária para gestação de alto risco. 

Por estas características, oferta o atendimento às mulheres em situação de abortamento, 

independente, se espontâneo, induzido ou terapêutico.  

A proposta da Maternidade de atender a todos os casos de demanda de  abortamento, 

independente se provocado ou não, aparece de forma explícita  nas entrevistas. Há uma clara 

intenção dos médicos de procurar evitar constrangimentos às mulheres, a não ser que interfira  

na conduta, como nos casos de evidência de infecção.  

Todas que chegam são atendidas. É livre demanda. Desde o 
abortamento terapêutico, teve até um essa semana, até os casos de 
abortamento incompleto. Eu acho que é muito difícil, hoje, médico 
ficar perguntando a paciente se foi provocado, se não foi. Eu acho 
que a gente precisa respeitar a mulher. Então, se chegou com 
abortamento, eu não vou perguntar: tomou remédio? Não tomou? A 
não ser que seja um caso de abortamento com infecção. Aí, a gente 
precisa aprofundar mais a história. Mas se não for, a gente trata ela 
como abortamento e não entra no mérito (Diretora Clínica). 

 

Aqui nós atendemos todos os tipos de abortamento, desde os 
espontâneos, os provocados e os legais (Médica3). 
 

5.1.2 Modelo Teórico Lógico  

 

Um dos marcos para a elaboração do modelo lógico é a Norma Técnica para Atenção 

Humanizada ao Abortamento, lançada em 2005. A norma tem como objetivos apoiar os 

profissionais e serviços de saúde e  introduzir novas abordagens no acolhimento e na atenção. 

A meta é estabelecer e consolidar padrões culturais de atenção à saúde reprodutiva, com base 

na necessidade das mulheres (BRASIL, 2005a). 

A Atenção Humanizada ao Abortamento propõe estratégias de expansão do acesso e 

melhoria da qualidade da atenção ao pós-abortamento.  O marco conceitual é composto por 

cinco elementos essenciais: atenção clínica adequada a padrões éticos e legais, visando a 
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promover um maior conhecimento pelos profissionais de saúde das questões jurídicas 

relacionadas ao abortamento no Brasil; acolhimento e a informação, como elementos 

essenciais para uma atenção humanizada ao pós-abortamento, por responder às necessidades 

da mulher, seja ela de caráter emocional, seja social, seja física; prática integrada com as 

outras clínicas de atenção à saúde da mulher, como o tratamento de esterilidade, atenção às 

adolescentes, prevenção de HIV/AIDS, dentre outros; garantia do planejamento reprodutivo 

no pós-abortamento; parceria entre a comunidade e os profissionais de saúde, a fim de 

contribuir para mobilizar recursos, de tal forma a prevenir gestações indesejadas e atender às 

necessidades da população feminina adstritas aos serviços de saúde. Neste sentido, norteiam a 

humanização e a qualidade da atenção prestadas, que podem servir de marco para sua 

avaliação.  

Assim, estes elementos, que fundamentam a Norma, estão em consonância com a 

Política de Humanização e apontam para pontos de mudanças e objetivos centrais, que 

deverão permear a atenção e a gestão em saúde, almejadas para os serviços, como: a 

responsabilização e vínculo efetivos dos profissionais para com o usuário; o seu acolhimento 

em tempo compatível com a gravidade de seu quadro, reduzindo filas e tempo de espera para 

atendimento; a garantia dos direitos do código dos usuários do SUS; a garantia de gestão 

participativa aos trabalhadores e usuários; estratégias de qualificação e valorização dos 

trabalhadores, incluindo educação permanente, entre outros aspectos (SANTOS-FILHO, 

2007).  

Em 2010, o Ministério da Saúde apresenta aos profissionais uma nova edição, com 

revisão da Norma Técnica, reafirmando as orientações gerais de acolhimento, orientação e 

atenção clínica dentro da Política Nacional à Saúde da Mulher na perspectiva de ações intra e 

intersetorial, que fazem parte do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e 

Neonatal. Também, está caracterizada como resultante da atuação articulada entre o 

Ministério da Saúde e a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) (BRASIL, 

2010a). O modelo lógico está descrito a seguir, na Figura 1: 
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Figura1 -  Modelo lógico  da atenção humanizada ao abortamento. 

 

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa - Avaliação da atenção humanizada ao abortamento: um estudo de avaliabilidade, 2013. 
 

 

COMPONENTES ESTRUTURA PROCESSOS PRODUTOS 

Área privada, 
acesso e equipe de 

acolhimento 
	  

Orientação e 
informação para 

tomada de decisão 
sobre 

procedimentos do 
abortamento, 
concepção e 
contracepção 

	  

Escuta qualificada, 
vínculo e 

Institucionalização do 
acolhimento; satisfação 

de profissionais e 
usuárias; material 

informativo e educativo. 

	  
Médico obstetra 

ou clínico e equipe 
de profissionais de 

saúde; 
medicamentos e 

instrumentos; 
infraestrutura, 

apoio diagnóstico, 
apoio logístico. 

	  

Respeitar a decisão livre e 
informada da mulher, bem como 

sua autonomia; manter 
confidencialidade e privacidade, 
com atenção às necessidades 
especiais das adolescentes; 

fornecer atendimento específico 
para as mulheres que sofreram 

estupro; oferecer exames 
(laboratoriais,ultrassonografia) 

Esvaziamento uterino 
(abortamento farmacológico, 

Aspiração Manual Intrauterina –
AMIU), aliviar a dor, tratar 

complicações,  treinar e qualificar 
a equipe. 

Baixa 
morbimortalidade 

hospitalar; 
protocolos clínicos 

com referências 
jurídicas e éticas; 
equipe treinada e 

capacitada; 
satisfação de 
profissionais e 

usuários. 

	  

Universalização 
do acesso a 
serviços de 
qualidade; 
redução da 

morbimortalidade 
decorrente do 

aborto na 
população. 

	  

RESULTADOS 

Área privada; 
equipe de 

profissionais; 
métodos 

contraceptivos. 

	  

Orientação quanto 
ao planejamento 
reprodutivo e à 

concepção; oferta de 
métodos 

contraceptivos. 

	  

Implantação de 
serviço de 

planejamento 
familiar; material 

educativo e 
satisfação das 

usuárias e 
profissionais 

	  

INTEGRAÇÃO 
COM SERVIÇOS 
DE ATENÇÃO À 

SAÚDE DA 
MULHER 

	  

	  

Implantação serviços 
de inclusão social da 
mulher, bem como 

aqueles de referência e 
contrareferência para 

outros níveis de 
atenção à saúde da 

mulher. 

	  

Instâncias formais 
de participação da 

comunidade no 
serviço; 

institucionalização 
da referência e 
satisfação das 

usuárias e 
profissionais 

	  

PARCERIA COM 
A COMUNIDADE 

	  

Equipe de 
profissionais; local 
apropriado; apoio 

logístico. 

	  

Participação de 
organizações formais 
de inclusão social de 

mulheres. 

	  

Mecanismos 
formais 

implantados. 

	  

ACOLHIMENTO 

QUALIDADE 
DA ATENÇÃO 
CLÍNICA 
DENTRO DE 
PRINCÍPIOS 
TÉCNICOS E 
ÉTICOS 

	  

PLANEJAMENTO 
REPRODUTIVO 

	  

Equipe de 
Profissionais, 
apoio logístico 
(transportes) e 

local apropriado.	  
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5.1.3 Matriz de Indicadores  

Com base no modelo lógico, foram descritas as seguintes dimensões de qualidade, de 

modo a contemplar os diferentes componentes do programa, a ser avaliado, além dos 

indicadores e categorias que apontam para diferentes técnicas de investigação. Esta matriz 

pode ser visualizada no Quadro 2, a seguir:  

 
Quadro 2 - Matriz de dimensões de análise, indicadores/categorias, técnicas de coleta e fontes de informação  

DIMENSÃO DE ANÁLISE INDICADORES/CATEGORIA TÉCNICAS DE COLETA E 
FONTES DE INFORMAÇÃO 

Político- Institucional e 
ética 

 
Antecedentes 

Diferentes contextos políticos, jurídicos e 
éticos nacionais e internacionais de 
serviços seguros de abortamento. 

 

Análise documental e Revisão 
Sistemática 

 
Acolhimento 

 
Acesso 

 
Escuta qualificada, vínculo e 

Institucionalização do acolhimento 
 

Orientação e informação para tomada de 
decisão sobre procedimentos do 

abortamento, concepção e contracepção 
 

Satisfação de usuárias e profissionais 
 

 
Entrevista com profissionais e 

usuárias 
 

Qualidade técnico-científica 
e ética da atenção clínica 

Referenciais jurídicos, éticos e bioéticos na 
atenção. 

 
Entrevista com Gestores e 

profissionais 
Análise documental; 

Diário de campo 

Atenção às necessidades especiais das 
adolescentes e atendimento específico 
para as mulheres que sofreram estupro. 

Entrevista com Gestores e 
profissionais 

Concepções sobre aborto 
 

Protocolos e realização: exames 
(laboratoriais, ultrassonografia, entre 

outros); esvaziamento uterino 
(abortamento farmacológico, aspiração 
manual intrauterina- AMIU); alívio da 

dor,tratamento das complicações: 
 

Morbimortalidade hospitalar 

 
 
 
 
 
 

Entrevista com profissionais e 
usuárias 

 
 
 
 
 
 
 
 

Treinamento e qualificação da equipe. 

Trabalho em equipe 
 

Motivação para o atendimento 

 
Infraestrutura 

 
 

 
Diário de Campo e Observação com 

roteiro 
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Planejamento reprodutivo 

 

 
Orientação em planejamento reprodutivo e 

concepção 
 

Oferta de métodos contraceptivos 
 

Institucionalização do planejamento 
 

Satisfação quanto ao planejamento 
reprodutivo 

 

Diário de campo 
Entrevista com profissionais e 

usuárias 

Integração com serviços de 
atenção à saúde da mulher 

 

 
Implantação de serviços de referência e 
contrareferência para outros níveis de 

atenção: 
 

Institucionalização da referência 
 

Satisfação  quanto a implantação da 
Referência e Contrareferência para outros 

Níveis de Atenção 
 

Entrevista com profissionais e 
usuárias 

Parceria com a comunidade 
 

 
Participação de organizações de inclusão 

social de mulheres 
 

Entrevista com profissionais e 
usuárias 

       Fonte: Dados da pesquisa - Avaliação da atenção humanizada ao abortamento: um estudo de avaliabilidade, 2013. 
 

 

5.1.4 A implantação da norma, seus objetivos como condição para avaliação. 

 

De acordo com a diretoria clínica do hospital estudado, a Norma de Atenção 

Humanizada ao Abortamento foi implantada desde 2005. Houve um momento inicial, com 

capacitação dos profissionais. Entretanto, a fala, a seguir, evidencia constrangimentos pela 

alta demanda que impõe um atendimento emergencial, que ultrapassa a capacidade de 

resposta do serviço dentro de padrões normatizados:  

A gente já passou da fase de discutir sobre a norma técnica. A gente 
já fez muita capacitação sobre isso daí. Então, os profissionais que, 
hoje, estão no plantão, que somos 22 médicos, as enfermeiras 
(praticamente todas elas), a gente já foi capacitado algumas vezes 
sobre isso daí, entendeu? O problema da atenção é pela superlotação 
que, muitas vezes, a gente não consegue... então, a norma é 
implementada quando pode. Eu acho que ela é parcialmente 
implementada, é quando dá , quando pode, quando eu tenho tempo e 
não tem outras urgências na frente, eu consigo fazer isso daí, mas... 
às vezes, não (Diretora Clínica). 
 
 

Não apenas para a direção clínica, mas, também, para os profissionais, a questão da 

implantação da norma não era algo estranho a sua prática,  justificando a possibilidade de 

avaliação : 
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Tem um acolhimento, tem uma atenção... já faz um certo tempo que a 
gente trabalha com uma atenção humanizada para o abortamento. A 
usuária passa por 3 salas: a sala de espera na recepção, a sala de 
expectação e o centro cirúrgico (Médico 2). 
 
 

Pelo depoimento dos profissionais, ocorreram algumas mudanças estruturais, no 

sentido de adaptar aos padrões de qualidade exigidos. Estas não eram circunscritas à atenção 

ao abortamento, mas reforçava a capacitação específica. Entretanto, são levantadas referências 

relativas à descontinuidade da norma: 

Na época que passaram esse programa, ele foi operacionalizado e 
aconteceu, só que devido às mudanças que houveram aqui, reformas... 
juntaram setores, aumentaram outros, a central de material que a 
gente tinha e era pequenininha agora está maior, está dentro dos 
padrões da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O 
centro cirúrgico do primeiro andar, que a COVISA (Coordenadoria 
de Vigilância e Saúde) estava em cima, foi ampliado. Então, tomou 
espaço e diminuiu o espaço que a gente tinha para setores. Aí, eu 
penso que, quando “isso” retornar, deve ser feito novamente, como 
foi feito anteriormente... Faz uns 3 a 4 anos que a norma foi discutida 
e, na época, foi feita reunião e treinamento com o pessoal. Até que ela 
foi muito utilizada, quando foi pra introduzir a AMIU. Então, foi feito 
todo um treinamento, inclusive esse curso de AMIU, ficou sendo dado 
a todo grupo que chegava. Agora, quem faz o procedimento é o 
médico, mas os enfermeiros, também, eram convidados para 
participarem, para compreenderem  e até a questão da manutenção 
do próprio material (Enfermeiro 2). 
 
Nós já tivemos treinamento e já fomos informados dessa Norma 
Técnica, justamente quando nós implantamos, implementamos. Mas 
não é coisa recente, que estejamos fazendo recentemente, nem vamos 
dizer que tem educação continuada a respeito, mas existe a 
sensibilização. Ela foi implantada, mas sua implementação deixa a   
desejar (Médica 3). 
 
 

5.1.5 Perguntas Avaliativas 

Com base no modelo lógico, matriz dos indicadores e nas entrevistas, foram 

elaboradas as seguintes perguntas avaliativas: Qual o contexto político, jurídico, ético e 

bioético que condiciona a implantação do programa de Atenção Humanizada ao Abortamento 

no SUS do Rio Grande do Norte? Os processos (acolhimento, atenção clínica, planejamento, 

integração com serviços e parceria com a comunidade) e os resultados encontrados apontam 

para qualidade da atenção? 
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5.2 Resultados e Discussão do Estudo de Caso  

 

5.2.1 Caracterização da amostra da pesquisa  
 

As informações sobre os sujeitos da pesquisa, descritas no Quadro 3, abaixo, foram 

obtidas a partir da etapa de identificação da amostra contida nos roteiros de entrevistas 

(APÊNDICE A,B,C,D) . 

	  
Quadro 3 – Caracterização da amostra da pesquisa 

Fonte: Dados da Pesquisa- Avaliação da Atenção Humanizada ao Abortamento em Maternidade – Escola, em 
Natal,  Rio Grande do Norte, 2015. 

 
 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA 

TOTAL DA AMOSTRA PROFISSIONAIS GESTORES 
39 3 

IDADE 25 – 58 anos 60, 59 e 39 anos 

TEMPO DE EXERCÍCIO 1 mês a 30 anos 12, 12 e 2 anos 

TEMPO DE FORMAÇÃO 1 ano a 34 anos Não se aplica. 

FORMAÇÃO 
Assistentes 
Sociais (AS) 

Psicólogos 
(P) 

Médicos 
(M) 

Enfermeiros 
(E) 

-Médico Obstetra 
-Socióloga e 
Antropóloga 

- Contadora sanitarista 3 1 23 12 

ESPECIALIZAÇÃO EM ÁREAS 
ESPECÍFICAS 

Assistentes Sociais 
(AS) 

-Psicopedagogia, 
-Políticas Sociais 

-Saúde Sexual e Reprodutiva 
-Reprodução Humana 

 
-Educação Sexual 

 
-Saúde Pública. 

Psicólogo (P) -Psicologia da Saúde 

Enfermeiros (E) -Enfermagem Obstétrica 
Médicos (M) -Ginecologia e Obstetrícia 

MESTRADO / DOUTORADO 4 mestrados ( 1 enfermeira e 3 médicos) 
2 doutorados ( médicos) Não fizeram 

CAPACITAÇÃO NOS 
ÚLTIMOS 2 ANOS 30 se capacitaram [3-AS / 1-(P) /5 (E) /21 (M)] Todos se capacitaram 

TOTAL DA AMOSTRA 
USUÁRIAS 

60 

IDADE 18-42 anos 

ESCOLARIDADE 24 - nível fundamental 23 - nível médio 11 - possuem 
curso superior 1 é analfabeta 

ESTADO CIVIL 47 casadas 13 solteiras 

PLANO DE SAÚDE 
SIM NÃO 
10 50 

RENDA FAMILIAR ENTRE 
1 - 3 SALÁRIOS 52 dispõem 8 não dispõem 

LOCAL DE RESIDÊNCIA 
NATAL OUTRAS LOCALIDADES 

41 19 
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O Quadro 3 acima apresenta dados que não correspondem ao perfil de uma amostra 

estatística representativa, mas sim, a uma caracterização da amostra qualitativa do estudo, que 

compreende informações referentes à idade, ao tempo de exercício nas funções que ocupam, 

ao tempo de formação na área de conhecimento que atuam, à formação, à pós-graduação latu 

sensu e stricto sensu e  à capacitação, voltadas para os profissionais e para os gestores. E em 

relação às usuárias,  foram identificados aspectos que vão desde idade, escolaridade, estado 

civil, plano de saúde, renda familiar  até o local de residência. 

Percebe-se que, em consenso com o estudo de  Farias e Cavalcanti (2012)  a partir da 

distribuição dos profissionais de saúde e dos gestores por pós-graduação, o tipo que mais se 

destacou foi a lato sensu, indicando que a maioria dos profissionais possui cursos de 

especializações diversificadas dentro de suas respectivas áreas de atuação. Além disso, a 

maioria dos profissionais e todos os gestores participam de capacitações regularmente, o que 

contribui para a atualização dos conhecimentos e para a qualificação da equipe . 

Na amostra das usuárias, identifica-se uma faixa etária mais avançada entre as 

mulheres que passam pelo processo de abortamento, sendo, em sua maioria, casadas ou em 

união estável, com nível fundamental ou médio de escolaridade, sem plano de saúde  e com 

uma renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos. Esta caracterização é semelhante as 

encontradas em outras investigações (DINIZ, 2008; DINIZ e MEDEIROS, 2010; 

CARNEIRO, IRIART e MENEZES, 2013;BAZOTTI, STUMM e KIRCHNE, 2009). 

 

5.2.2 Dimensões e categorias 

  

Os resultados dos registros das entrevistas e dos diários de campo serão apresentados 

de acordo com as dimensões e categorias de análises demonstradas anteriormente (Quadro1- 

Dimensões de análise, indicadores/categorias). Para a identificação das falas das 

usuárias,convencionou-se usar a letra U; para os profissionais de saúde, foram utilizadas as 

letras : M- médicos, E- enfermeiras, AS-assistentes sociais e P- psicólogo, todas seguidas de 

ordem numérica. E para a identificação dos gestores, utilizou-se a letra G, seguida da 

descrição: municipal, estadual e maternidade ( correspondente aos locais de atuação de cada 

gestor);   
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5.2.2.1 Acolhimento 

 
Associada a esta dimensão, serão discutidas as seguintes categorias: acesso, escuta 

qualificada, vínculo e  institucionalização do acolhimento, orientação e informação para 

tomada de decisão sobre procedimentos do abortamento, satisfação de usuárias quanto ao 

atendimento e ambiência. 

 

• Acesso  

Para as usuárias do estudo, o acesso à maternidade ocorre primeiramente pela urgência 

da necessidade da assistência resultante do processo de abortamento, resultando em 

hemorragia e, consequentemente, risco de morte. Apresenta-se facilitado, por ser um serviço 

especializado em atendimento de alto risco, pela localização geográfica ( próximo ao centro 

da cidade) e pelo fato da maior parte delas residirem em Natal e consistirem em demanda 

espontânea. A maioria utiliza, como meio de transporte, o carro próprio ou de parente para 

chegarem até à maternidade, enquanto que aquelas, que residem em municípios 

circunvizinhos, são trazidas por meio de encaminhamentos (referência), através de 

ambulâncias ou carros disponibilizados pela prefeitura de cada localidade.  

	  
• Escuta qualificada 

 
Algumas mulheres relataram insatisfação quanto aos aspectos no processo de escuta 

qualificada, como: dificuldade da manutenção do diálogo, constrangimento, impaciência, 

desatenção, indiferença, agressão e discriminação por parte de alguns profissionais. 

 
Ontem, eu fui lá pra dentro para colocar os comprimidos e uma 
enfermeira falou que eu estava muito “largada”, algumas 
enfermeiras foram boas outras não, acho que elas ficavam com raiva 
porque eu estava sangrando muito e elas tinham que ficar trocando o 
lençol toda hora. Na hora que eu fui me lavar pra ir para o centro 
cirúrgico, teve uma que reclamou, dizendo que eu tinha que me lavar 
direito e eu fui sozinha com os 2 soros na mão e como eu estava sem 
comer, desde cedo, eu não conseguia ficar muito tempo em pé. (U3) 
 
Uma parte do atendimento foi ruim, porque eu ficava chorando aqui e 
ninguém me deu atenção, tinha enfermeira aqui que passava e nem 
olhava pra mim, o médico, aqui, não passou nenhum remédio, porque 
ele já tinha passado, mas só que eu continuei com a mesma dor. A 
parte boa é porque eu já estou aqui sem dor, sem nada e esperando só 
a hora de ir pra casa. (U25) 
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Eu fui atendida pela moça da recepção e depois, fui eu quem 
praticamente invadi a maternidade, pois nas condições que eu 
cheguei não tinha como ficar esperando não sei nem quantas horas 
para poder ser atendida! A única dificuldade que eu enfrentei foi para 
ser atendida logo, porque minha irmã falou que eu estava com 
hemorragia e a recepcionista disse – “Ah! Mas tem outras pessoas 
para atender também!” (U11) 
 
 
A maior dificuldade, que encontrei, foi um caso que aconteceu aqui 
que eu não gostei realmente, foi só uma enfermeira, ela tem uns 25 
anos de serviço aqui dentro, já é uma senhora... que enfiou a agulha 
no meu braço e deixou entre a pele e a carne e torceu o meu braço, 
pois não tinha encontrado a veia! Então, ali causou polêmica! Ela me 
chamou de rebelde, e também falou: “mas você sabendo que estava 
grávida e foi andar de moto!” Tipo querendo me acusar que eu sabia 
que estava grávida e fui correr o risco. Então, acho que uma pessoa 
como essa tem que ser avaliada para estar trabalhando num setor 
como esse, porque ela não está lidando com um animal, com bicho e 
sim com pessoas ! (U12) 

 
Acho que alguns profissionais não levam a sério o que fazem, a 
recepcionista lá embaixo  fica só conversando, ouvindo música, não 
dá a mínima para o sofrimento das pessoas que estão ali!  (U24) 
 

 

Deve-se levar em consideração que os responsáveis pelo cuidado às mulheres em 

abortamento não estão isentos de juízo de valor, oriundos de suas convicções pessoais, 

mesmo que essas nem sempre sejam externadas. Pois, salvar vidas é o imperativo dos 

profissionais que atuam nesse ramo, inclusive a vida, produto da concepção (FAÚNDES; 

BARZELATTO, 2004). 

Neste enfoque, apesar de não haver a punição oficial do crime de aborto, há outro tipo 

de penalização, a moral, através das condutas de atendimentos, por parte de alguns 

profissionais, para que, de outra forma, essas mulheres “paguem” pela escolha, como forma 

de punição não-oficial, como, por exemplo, através de atitudes de descaso, repetição 

indiferente nos procedimentos médicos e assistenciais, julgamento e agressão moral, violência 

institucional, demora no atendimento e tratamento desumano, entre outros (COSTA e 

SOUSA, 2011). 

Reforçam esse argumento e os achados deste estudo, as pesquisas de Aquino et al. 

(2012), Mccallum e Reis (2006) e Bertolani (2010), em que maus tratos e desumanização da 

atenção foram relatados por mulheres internadas em maternidades públicas, através de 



	  
	  

45	  
	  

investigações com uso de técnicas de coletas, como observação participante e entrevistas em 

profundidade, particularmente, no nordeste do país. 

Ao profissional que cuida, não cabe opinar ou julgá-las, mas priorizar o bem-estar 

delas. A maneira de interagir, no cuidado, é construída, a partir de um processo complexo de 

valorização da sensibilidade e da reciprocidade, por relacionar-se com a vida e o modo de 

intensificar o relacionamento das pessoas, a fim de que possam se sentir vivendo 

(BETTINELLI, 1998). Ao cuidar de pacientes que sofreram abortamento, as ações dos 

profissionais devem ser pautadas por princípios éticos, pois o que está presente, neste 

acontecimento, é outra vida, outro ser humano, um filho que muitas não esperavam perder 

(BAZOTTI, STUMM e KIRCHNER, 2009). 

Porém, as mulheres não fazem referências a uma atenção que incorpore, entre outros 

aspectos fundamentais,  a escuta das suas necessidades num momento de fragilidade, prática 

esta que caberia a qualquer profissional de saúde capacitado na assistência pautada nos 

pressupostos da humanização, especialmente, com formação na área específica de 

aconselhamento, apoio e orientação, a exemplo do assistente social e/ou psicólogo. 

As portas de entrada dos serviços de saúde podem demandar a necessidade de um 

grupo especializado em promover o primeiro contato do usuário com o serviço, como prontos 

socorros, ambulatórios de especialidades, centros de saúde etc., grupo este capacitado para 

utilizar as tecnologias relacionais, produção de grupalidades e produção e manipulação de 

banco de dados (BRASIL, 2010b). 

Os profissionais podem, ainda, criar um ambiente tranquilo, favorável à reflexão sobre 

o ocorrido, bem como a exteriorização de suas percepções e sentimentos, de maneira que as 

mulheres não se sintam culpadas e repreendidas, independente da etiologia do abortamento 

(WALDOW, 2001; BAZOTTI, STUMM e KIRCHNER, 2009). 

 
 

• Vínculo e institucionalização do acolhimento 
 

Na opinião dos profissionais, em virtude da superlotação, o acolhimento da 

maternidade deixa muito a desejar,  pois este restringe-se à classificação de risco  (quando 

ocorre). A demora para a realização do procedimento de AMIU ou curetagem deve-se à 

demanda excessiva de usuárias no serviço, sendo  prioritário o atendimento às gestantes. A 

grande demanda, também, dificulta o processo de escuta qualificada. Contudo, todos os 

profissionais mencionaram  priorizar o respeito a essas mulheres e se reservam de fazer 

questionamentos referentes à causa do abortamento, direcionando  a atenção para as 
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necessidades das pacientes. Os psicólogos e assistentes sociais não apresentam uma rotina de 

assistência às usuárias em abortamento, apenas quando solicitados, pois alegam dispor de um 

número de profissionais reduzido. 

 

Houve um treinamento para classificação de risco na entrada, foi 
normatizado em treinamentos anteriores que haveria um acolhimento 
realizado por uma enfermeira no setor de urgência e essa enfermeira 
deveria fazer o acolhimento inicial lá fora (entrada) e lá também 
seriam verificados os sinais vitais e ela receberia uma classificação, 
de acordo com a urgência em cores diferentes, porque você tem 
aquela paciente que está em processo de abortamento, que está 
estável e tem aquela que está sangrando bastante, então, essa 
classificação por cores, na prática, não tem sido feita, pelo menos, até 
onde eu sei (M4). 
 
 
 “(...) Eu vejo que elas esperam muito, chegam aqui, cedo, às vezes, 
eu vejo que a paciente passa a noite todinha lá e no outro dia, ainda 
não foi feita a curetagem...”(E3) 
 
 
(...) É solicitada prioridade no atendimento, de acordo com a 
classificação de risco e assim pouco se conversa, a gente identifica o 
problema dela, facilita a entrada pra o atendimento médico, o médico 
faz a sua conduta, grande parte, quase que 100% são internadas, a 
gente providencia o encaminhamento dela para o setor, onde ela vai 
ficar aguardando o procedimento, mas não tem uma conversa 
individualizada com elas, não tem esse apoio psicológico, 
normalmente não existe.(E9) 
 
 
O serviço social faz visita diariamente às enfermarias para passar 
orientações sobre direitos que todas as usuárias do serviço têm, não 
especificamente para as que estão em processo de abortamento. 
Agora, quando somos solicitadas, nós conversamos com elas, mas, 
geralmente, quando  tem alguma chorando, aí é quando eles chamam 
o psicólogo ou a assistente social (AS1). 
 

 
Estes relatos confirmam, em consenso com outros estudos, que a atenção ainda está 

centrada nos cuidados corporais, muitas vezes realizados de modo técnico e impessoal, pouco 

atento à escuta e às necessidades das mulheres no momento de fragilidade emocional 

(MOTTA, 2005; MARIUTTI; ALMEIDA; PANOBIANCO, 2007). 

 
Promover o acolhimento e fornecer as informações devem ser uma prática de 
todos os profissionais da equipe multiprofissional e devem estar presentes de 
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forma transversal durante todo o contato com a mulher. Mais do que um dos 
passos do atendimento, o acolhimento é uma prática educativa, que deverá 
refletir a qualidade da relação profissional de saúde /usuária na perspectiva 
de construção de um novo modelo de atendimento. Para isso, os 
profissionais deverão estar devidamente sensibilizados e capacitados para 
incorporar o acolhimento e a orientação como uma prática cotidiana da 
assistência (BRASIL, 2011, 24p.) 

 

Observa-se, também, que o aborto não faz parte do  foco das ações voltadas para a 

saúde da mulher no município. Porém, sempre que acontecem as capacitações na rede básica 

de saúde e são discutidas temáticas voltadas para o atendimento humanizado, o acolhimento, 

voltado para essas mulheres em processo de abortamento, também, é enfatizado. O Estado 

afirma desenvolver orientações, para que práticas, voltadas para humanização, sejam 

efetivadas nos serviços, envolvendo ambiência e acolhimento. A direção da Maternidade 

reforça, em conformidade com o relato dos profissionais, que o acolhimento se configura por 

meio da classificação de risco e da permanência da paciente numa área reservada para 

aguardar a realização do procedimento, como forma de preservá-la para que não entre em 

contato com as parturientes. 

 
Quando a gente faz a capacitação para atenção básica, a gente 
discute o atendimento humanizado. Eu tenho certeza que, hoje, as 
maternidades estão muito melhores, apesar que precisa melhorar 
mais, muito mais, mas eles estão bem melhor em relação ao 
atendimento às mulheres em situação de abortamento. Além disso, 
tem a questão do parto humanizado, da rede cegonha, que trata 
também desta questão da humanização e tudo isso repercute na rede 
básica. Porque na rede básica, sempre que a gente faz as 
capacitações, a gente coloca essa questão do acolhimento às 
mulheres em situação de abortamento, seja ele provocado  ou 
espontâneo. (G municipal) 
 
Vem sendo articulado e orientado que essa mulher, quando chega ao 
hospital, deve ser separada daquela que vai ganhar o bebê, a gente 
procura no máximo a questão da ambiência, da humanização, do 
acolhimento, o estado orienta sim, e agora com a rede cegonha a 
gente está bastante em cima da questão da humanização, a gente tem 
ido aos hospitais, visto como é feito todo esse procedimento em 
relação às mulheres. (G estadual) 
 
Existe uma classificação do risco para atendimento, feita essa 
classificação, ela é encaminhada para um setor específico, para que 
ela se sinta mais à vontade e não fique tão exposta neste momento. 
Existe uma sistematização, que já faz parte da rotina da maternidade, 
para verificar a melhor maneira que está sendo feito esse acolhimento 
para as pacientes como um todo, mas, especialmente, para a paciente 
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em abortamento, porque nós sabemos que existe essa preocupação 
psicológica importante.  (G maternidade) 

 
 

• Orientação e informação para tomada de decisão sobre procedimentos do 
abortamento 

 
As usuárias, em sua maioria, relataram satisfação quanto à comunicação estabelecida 

com os profissionais médicos, sendo esclarecidas quanto aos procedimentos que foram 

submetidas, e, ainda, em relação aos possíveis sintomas e efeitos colaterais decorrentes do uso 

de anestésicos. Porém, não participaram do processo de decisão pela opção do procedimento 

que seria realizado. 

 

Disseram que iam fazer AMIU ou uma curetagem, mas ainda iam 
decidir, e fizeram a AMIU. (U22) 
 
Recebi informação, fiz aquele que suga (AMIU) e disseram que ia 
incomodar um pouco  e que eu iria receber uma anestesia e que eles 
iriam tipo sugar o restante do que ficou e que eu podia ficar um pouco 
dopada e poderia até dormir, dependeria de cada pessoa. Nunca tinha 
ouvido falar em AMIU e a explicação me tranquilizou. (U14) 
 
Falaram que realizariam a curetagem, pelo motivo do aborto não ter 
sido completo, explicaram que não sentiria dor e no máximo sentiria 
uma cólica. (U46) 
 

Mesmo considerando o requisito das informações que receberam sobre os 

procedimentos realizados, as mulheres, entrevistadas, revelaram não ter compartilhado a 

escolha do método, a ser utilizado para o abortamento, cabendo, exclusivamente, ao médico 

esta decisão. A Norma recomenda uma decisão  partilhada entre a mulher e os profissionais, 

onde os diferentes métodos disponíveis devem ser igualmente oferecidos de forma apropriada, 

garantindo que a decisão seja a mais livre, consciente e informada possível (BRASIL,2010a). 

 
• Satisfação das usuárias quanto ao acolhimento  

 

A maioria das mulheres relataram satisfação quanto ao acolhimento,  desde a 

chegada ao serviço, quando foram recepcionadas, até serem assistidas pelo profissional de 

saúde, e que, apesar de mencionarem demora até a realização do procedimento, se 

apresentaram passivas e compreensivas em relação à grande demanda da maternidade e à 
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falta de acomodações adequadas e suficientes, problemas estes que parecem ter sido 

superados pela resolução das suas necessidades.   

 
O atendimento é ótimo, mas é porque é muita gente... muita gente 
para ser atendido, mas o atendimento é 100%. Fui muito bem 
atendida do médico ao enfermeiro, todos foram ótimos.(U1)  
 
 
(...) Me atenderam bem , apesar de eu ter ficado na maca, depois 
numa cadeira esperando... mas isso pra mim não importa, o que 
importa é que fui atendida e estou bem de vida, né? Estou viva pra 
criar meus filhos (risos) isso é o que importa pra  mim! (U17) 
 
 
Eu gostei,  fiz a ficha na recepção, depois a enfermeira me atendeu e, 
em seguida, uma médica que parecia até uma mãe da paciente. Não 
tive dificuldade, nem precisava chamar uma enfermeira que elas já 
estavam aqui, olhava para um lado tinha uma, olhava para o outro 
tinham duas. De vez em quando, chegava uma e conversava, dizia que 
eu tivesse fé em Deus que eu ia ter outro filho. (U7) 
 
 
Fui muito bem recebida. As recepcionistas e as enfermeiras são muito 
bem educadas e muito cordiais, fui muito bem recebida. Quem 
atendeu primeiramente foi o médico, aliás primeiro foi uma técnica 
que verificou minha pressão. Não tive nenhuma dificuldade. (U47) 
 
Olha, eu achei ótimo, as pessoas tratam você super bem, entendeu? 
Eu só não gostei muito da demora, mas das pessoas eu não tenho do 
que reclamar. (U17) 

 

Esses relatos revelam que  a assistência, prestada à mulher durante o processo de 

abortamento, influencia diretamente na percepção que a mulher tem sobre o aborto. Trabalhos 

como os de  Vaitsman e Andrade (2005) demonstram que os indicadores de qualidade sobre a 

atenção recebida, construídos a partir da percepção das mulheres, se apresentam  como 

positivos, quando foram obtidos em ambiente hospitalar, após a realização de curetagem e a 

alta médica, imediatamente antes de deixar a unidade. Portanto, a qualidade da informação 

depende, além da memória, que é seletiva, e fortemente influenciada pelas condições de 

rememoração, também da baixa expectativa das usuárias com o atendimento em unidades de 

saúde, especialmente, quando acabaram de concluir, sem complicações, um processo 

complexo, com grande carga emocional . 

Além disso, Vaitsman e Andrade (2005) e Aquino et al (2012) chamam atenção para 

pesquisas conduzidas por pesquisadores da universidade, uma vez que,  mesmo cumprindo 
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todos os requisitos metodológicos e assegurando sigilo e confidencialidade das respostas, não 

se pode afastar que muitas mulheres tenham temido retaliações por emitirem eventuais 

opiniões mais críticas sobre a assistência, sobretudo, por se tratar de um problema revestido 

do caráter de ilegalidade. 

É importante considerar o viés de gratidão, conhecido como “gratitude bias”, que 

pode interferir nas respostas sobre satisfação, que, também, dependem de características 

específicas, como: idade, classe social, estado psicológico, experiência prévia com os serviços 

de saúde e papel atribuído aos serviços. Com as dificuldades habituais de acesso aos serviços, 

o fato de ser atendida, sem necessitar peregrinar por outros hospitais, e no caso do aborto, ter 

seu problema de saúde resolvido, pode resultar em maior satisfação, sem que isso represente 

necessariamente a adequada aplicação das normas e a maior qualidade da atenção (AQUINO 

et al., 2012). 

 

• Ambiência  

 

As mulheres, em geral, mencionaram problemas quanto à estrutura física e ambiência, 

como: escassez de leitos, falta de higiene no banheiro, pouco espaço nas salas, 

constrangimento, falta de privacidade e permanência de pacientes no corredor. Durante a 

pesquisa, foi inaugurada uma sala de expectação para as mulheres que passariam pelo 

procedimento de Curetagem e AMIU (incluindo os casos de aborto ou não), o que amenizou o 

problema da espera pelos corredores. Mesmo assim, algumas usuárias ainda relataram 

desconforto decorrente do espaço reduzido da sala. 

 

 Em relação ao atendimento, não teria nada a reclamar, teria só 
quanto ao aspecto físico, a higiene do banheiro, as mulheres ficando 
no corredor, às vezes amamentando e gente passando no quarto. (U2) 
 
Só deveria ter mais camas para não ficar assim na cadeira, como eu 
estou. (U6) 
 
A dificuldade, que encontrei, foi porque eu fiquei lá um tempão, 
esperando e sangrando na cadeira, foi uma vergonha, porque o povo 
todo limpinho e eu sangrando, sujando as cadeiras, é vergonhoso! 
(U26) 
 
Chegaram novos leitos e novas cadeiras para amamentação, mas as 
pacientes, em processo de abortamento, permanecem em cadeiras de 
plástico pelos corredores do setor de alto risco. (Diário de campo) 
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Em 18 de abril de 2012, as pacientes, em processo de abortamento, 
passaram a aguardar pelo procedimento (AMIU ou Curetagem) em 
uma pequena sala de expectação no térreo da maternidade, em frente 
ao setor de recepção. Possui ar condicionado e cadeiras de 
amamentar para acomodá-las, além da presença de uma técnica de 
enfermagem para assisti-las. (Diário de campo) 
 
Acho que está muito bom o atendimento, mas deveria ter um espaço 
maior para a gente ficar com mais conforto. (U31) 
 
 

Os achados, deste estudo, são similares às evidências de pesquisas realizadas em 

outras maternidades, onde se identificaram espaços mínimos para atendimento, garantindo 

pouca privacidade, o que expõe as mulheres, muitas vezes, a situações constrangedoras. Motta 

(2005) e  Mccallum; Reis; Menezes( 2006) demonstraram que, em várias ocasiões, as pacientes 

esperam longamente a realização da curetagem e raras vezes lhes são fornecidas informações 

sobre os cuidados requeridos pós-procedimento. 

A receptividade e o acolhimento dos profissionais foram vistos como algo satisfatório, 

aliados à resolução do problema do abortamento. No estudo de Bazotti, Stumm, Kirchner 

(2009), as mulheres associam o cuidado à ausência  de palavras grotescas e atitudes que 

revelem brutalidade, mesmo que enfrentem demora no atendimento e falhas no processo de 

escuta e  nas relações interpessoais. 

 

 

5.2.2.2  Qualidade Técnico Científica e Ética da Atenção Clínica 

 

Neste tópico, serão abordadas as seguintes categorias: satisfação quanto à qualidade 

do atendimento, informações sobre morbimortalidade do abortamento, protocolos clínicos, 

qualificação da equipe, motivação para o atendimento, infraestrutura. 
 

• Satisfação quanto à qualidade do atendimento  

 

 A qualidade do atendimento, quanto à atenção clínica prestada no serviço, é  

caracterizada, pela maioria dos profissionais e usuárias, como satisfatória pela sua 

resolutividade e garantia na prestação da assistência, a partir do momento da admissão da 

paciente na maternidade, embora haja o entrave da superlotação, que resulta em demora no 

atendimento, aliado ao fato de que a prioridade da assistência é dada às gestantes. 
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É um serviço de referência, onde a gente tem prontidão no 
atendimento, uma equipe capacitada, especializada, formadora de 
opinião e de aprendizado. (M3)  
 
As pacientes são atendidas da melhor forma possível. A gente atende, 
dá assistência, faz as orientações para procurar o planejamento 
familiar, quando é necessário, fazer o encaminhamento para outro 
setor a gente faz. Então, eu acho, que não é porque ela foi vítima de 
um abortamento, que ela é pra ser discriminalizada, nem 
marginalizada, ela deve ser  acolhida da melhor forma possível, pelo 
menos, eu tento fazer assim, eu sei que não são todos que fazem dessa 
forma, mas eu tento fazer dessa forma e é o que eu procuro passar 
para os colegas também. A gente não deve julgar ninguém. Tanto que 
até nos abortamentos provocados, eu também procuro atender da 
melhor forma possível, o sentimento é diferente, mas não que a 
atenção seja diferente, porque foi uma escolha dela, mas a gente não 
pode pré-julgar ninguém. (M8) 

 
Ela pode não ter uma assistência totalmente de qualidade devido à 
superlotação, mas, aqui, ela vai ficar, ela não vai precisar peregrinar 
por outros serviços e, aqui, vai ser resolvido o problema. Não sei, se 
durante toda a permanência dela aqui, vai ser digno o atendimento 
como ela merecia, mas que ao ficar aqui ela vai ser assistida ela vai, 
então, eu acho que isso aí já é um ponto positivo, ter essa garantia. 
(E7) 

 
Apesar do motivo, que me trouxe aqui, ter sido ruim, fui bem 
atendida, o procedimento não foi muito doloroso. O médico foi 
bastante atencioso, conversou muito comigo, explicou a causa, então, 
gostei, foi bom! (U60) 

 
Em relação aos enfermeiros e médicos, eu fui muito bem tratada, mas 
em relação a espera, eu achei ruim, né? Porque esperar  pela maca, 
numa cadeira... até que para ser internada não demorou, mas para 
ser atendida ( fazer o procedimento) sim, pois eu cheguei aqui desde 
ontem às 21h da noite  e já estava em jejum, fiquei tomando soro e só 
fui atendida hoje, às 18h. (U13) 
 
Eu acho que poderia ser feito o seguinte: tem as gestantes que estão 
em trabalho de parto, mas tem outras pessoas, desse meu caso, que, 
também, é grave, e olha que eu não senti mais nada, nem febre, mas 
se eu tivesse ido embora, podia ter acontecido alguma coisa comigo, 
porque eu não sabia que tinha resto de aborto dentro de mim, achava 
que era só sangue. Quando eu cheguei aqui, o médico fez a ultra e viu 
o que era.  Eu acho que poderia ter um médico pra atender os casos 
iguais ao meu, e outros médicos para atenderem os partos. (U36) 
 

 



	  
	  

53	  
	  

 
• Informações sobre morbimortalidade  e abortamento  

 
Há confirmação do subregistro dos dados acerca do abortamento no município, como 

também há evidência do próprio desconhecimento do estado acerca dos dados 

epidemiológicos  que deveriam nortear as ações da rede de saúde . 
 
Para saber o número de abortos no município, a gente busca nas  2 
Maternidades de maior referência no município, eu acredito que há 
um subregistro muito grande disso. Até que, no Município, quando a 
gente tenta conseguir esses dados em um sistema de informação do 
SUS, a gente tem muita dificuldade. As dificuldades são falta de 
informação mesmo. Há um subregistro muito grande quanto a 
questão do abortamento (G municipal).  
 
(...) Os dados estatísticos do estado são registrados através de uma 
série histórica e guardados, inclusive a gente trabalha na área 
técnica tudo em cima das ações, visando a evitar a mortalidade 
materna e procurando contribuir para que seja bem feito o pré-natal, 
com a busca ativa dessa mulher e orientando também que não venha 
acontecer esses abortamentos, mas eu não sei dizer, 
aproximadamente, quantos são esses números, mas, no site do 
DATASUS, a população pode ter acesso a esses dados. (G estadual) 
 
 

Os profissionais, envolvidos na atenção às mulheres, que abortam, devem fornecer  

informações e reflexões sobre aspectos epidemiológicos, clínicos, jurídicos, sociais, culturais 

e políticos do abortamento, com grupos de discussão permanentes nos serviços. Por sua vez, 

os gestores devem estar sensibilizados e estimulados para garantir o cumprimento das 

políticas e normas referentes à humanização da assistência hospitalar e ao abortamento, co-

responsáveis pela sua efetivação (CARNEIRO, IRIART e MENEZES, 2013). 

 

• Protocolos clínicos 

 

Os profissionais afirmam não adotarem uma rotina de planejamento das ações. O que 

existe é uma discussão dos casos durante a passagem dos plantões. Os médicos orientam suas 

condutas através do Manual de Condutas em Obstetrícia da Maternidade (edição de 2010), 

criado pelos profissionais da própria Maternidade, que se baseou em outros protocolos, como 

o da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). Porém, o 

conhecimento, acerca da Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento, é referido 

por uma minoria dos profissionais, especialmente, por aqueles que têm mais tempo de serviço 
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na Maternidade, sobretudo, por médicos e enfermeiros, enquanto que, para a maioria, a 

Norma, ainda, é parcialmente ou totalmente desconhecida.  

 
Não, tem não planejamento do trabalho. Só tem a passagem de 
plantão com  os casos que estão naquele plantão (M3). 
 
Nós temos o protocolo de obstetrícia, a gente segue o da própria 
Maternidade, está lá o que é que faz se é aborto infectado, o que é que 
usa,  quanto tempo, cureta quanto tempo..., mas pra fazer esse 
protocolo, foram lidos protocolos da FEBRASGO (Federação 
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia), da USP, de Ribeirão Preto, 
então, a gente pega os mais importantes, faz uma análise e constrói o 
nosso aqui da Maternidade (M4). 
 
Nós já tivemos treinamento e já fomos informados dessa Norma 
Técnica, justamente quando nós implantamos, implementamos, mas 
não é coisa recente, que estejamos fazendo recentemente, nem vamos 
dizer assim que tem educação continuada a respeito, mas existe a 
sensibilização. Ela foi implantada, mas sua implementação deixa a 
desejar. (M3) 
 
Acho que a Norma vem sendo implementada dentro do possível, 
porque o problema desta maternidade é a superlotação. Então, a 
assistência poderia ser melhor, mais humanizada, mas por falta de 
espaço físico, de profissionais e salas para que os procedimentos 
sejam realizados de forma mais rápida, às vezes, prejudica a 
realização do serviço. (M6) 
 
Faz uns 3 a 4 anos que a Norma foi discutida e, na época, foi feita 
reunião e treinamento com o pessoal, até que ela foi muito utilizada, 
quando foi pra introduzir a AMIU. Então, foi feito todo um 
treinamento, que ficou acontecendo para todo grupo que chegava. 
Agora, teve uma parada, quando reestruturar a enfermaria, como era 
antigamente, eu acho que esse programa deverá ser repassado 
novamente a todos os profissionais. (E2) 
 
 
Desde que eu entrei aqui, há  1 ano e 2 meses, não percebi melhora 
em relação à humanização do abortamento e não ouvi falar na Norma 
Técnica, pode ser que tenham falado antes, mas desde que estou aqui, 
não. (E1) 
 
 
 
Ouvi falar, sim, da Norma.  Agora, não vou dizer que li, mas eu ouvi 
falar, sei que existe, mas eu não li. Se fala em uma atenção mais 
humanizada e eu não vejo isso aqui, a gente tenta humanizar cada um 
na sua prática, individualmente. (E7) 
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Não conheço a Norma Técnica especificamente. (P) 
 
 
 

Os profissionais de saúde da Maternidade se restringem a realizar discussões apenas 

durante as trocas de plantões, o que é incipiente para a adoção de uma rotina periódica de 

planejamento das ações e sistematização dos processos inerentes aos serviços de saúde, 

sobretudo, por apresentar alta demanda, como no caso estudado. Isso resulta na execução de 

práticas isoladas por grupos de profissionais, sem uma interação mútua de trabalho em equipe 

e na padronização de procedimentos clínicos, pautados, basicamente, no manual interno do 

serviço, sem associação com a Norma Técnica, que deveria ser norteadora na elaboração das 

condutas adotadas na Maternidade, uma vez que é um serviço que a ela aderiu e a implantou 

desde 2005.  Mas para  incorporar os pressupostos da Norma na assistência prestada, haveria a 

necessidade de torná-la, igualmente, conhecida e reconhecida por todos os profissionais ativos 

no serviço, como meio de alcançar uma assistência verdadeiramente humanizada e 

multidisciplinar. 

Recomenda-se que os serviços de saúde elaborem normas ou rotinas internas, 

incluindo-se fluxogramas e procedimentos, com a finalidade de enfatizar e promover o 

compromisso dos profissionais e da instituição. A normatização deve considerar as 

capacidades e habilidades específicas de cada serviço, a equipe multidisciplinar deve dispor 

de um espaço específico para a avaliação e o monitoramento do serviço e da qualidade da 

assistência, incluindo a discussão de questões éticas ( BRASIL, 2011). 

 

• Qualificação da equipe dos profissionais e motivação para o atendimento 

 

A realização da qualificação dos profissionais é confirmada pela maioria dos mesmos, 

pela superintendência da maternidade e a pela gestão estadual, embora nem todos os 

profissionais participem de forma assídua das capacitações, que ocorrem, existindo 

disparidades quanto à adesão dos profissionais aos treinamentos realizados na Maternidade 

estudada: 

 
A gente tem, sim, feito treinamentos, voltados para a humanização, 
principalmente, na Maternidade. Esses treinamentos focam, além da 
humanização, o parto, incentivo ao parto normal, não a tanta 
cesariana, não a mortalidade materna. (G maternidade) 
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Foi sempre uma tradição dessa casa, a gente acolher e a gente 
atender. Então, a gente não nega atendimento a ninguém. Tudo já foi 
passado pra gente, mas eu não vou dizer pra você que eu participei de 
tudo, houve a implantação do PROAMA, que é o Programa de 
Atenção às Vítimas de Violência, e, também, a atenção  ao processo 
de abortamento com a utilização da AMIU, que foi uma coisa muito 
boa para a atenção ao abortamento, porque é um procedimento muito 
mais tranquilo, menos agressivo, então, a gente deve isso a iniciativa 
de alguns médicos. Então, isso foi colocado pra gente na forma de 
palestras, de cursos. E se a gente for comparar com os outros 
hospitais das três gestões municipal, estadual e federal, eu acho que, 
aqui, é onde isso está mais bem implantado. Nos outros hospitais, 
onde eu trabalho, é assim: faz a curetagem e vai embora, então, é um 
contato mínimo que a gente tem com a paciente, não existe, por parte 
dos profissionais de saúde e nem da própria direção local, uma 
sensibilização para a gente implementar as normas do Ministério da 
Saúde, então, eu acredito que, aqui, até por ser uma maternidade-
escola de referência,  é onde a gente chegou mais próximo do que 
quer o Ministério da Saúde. (M4) 
 
Em relação à norma era o quê? Era a instituição da AMIU 
era?...Então eu lembro muito pouco, mas eu acho que teve..., mas eu 
nunca fui treinada não. Eu aprendi fazer AMIU só olhando os outros 
fazerem. (M9) 
 
Tem reunião que vem uma representante do Ministério da Saúde e 
vem outros enfermeiros do ministério também, mas eu não assisti 
nenhuma reunião sobre a Norma Técnica, sobre isso não. (E6)   

 
Vem mudando o olhar ético dos profissionais. Eles estão pensando 
muito na hora de falar coisas do tipo “foi bom na hora de fazer...” 
quando eles veem que foi um aborto provocado. E creio que com 
esses cursos e capacitações, eles têm se sensibilizado e têm sido 
parceiros em relação a tudo isso (...). ( G estadual)  

 

A competência técnica dos profissionais é ameaçada, quando existe dificuldade de 

interação com as pacientes, principalmente, quando os problemas de saúde são estigmatizados 

dentro da sociedade. Desse modo, o preconceito e a interferência de crenças pessoais, no 

tratamento das pacientes, possibilitam que o atendimento seja realizado em função das 

necessidades físicas, negligenciando o suporte emocional ou mesmo orientações educativas. 

Assim, nos atendimentos, decorrentes do aborto inseguro, o preparo da equipe deve ir além do 

preparo técnico, estando vinculado às reações emocionais e à maneira de abordá-las 

(BENUTE, 2012). 
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A gestão estadual diz perceber mudanças quanto às práticas mais humanizadas dos 

profissionais. Porém, relata que a Norma Técnica não consiste em eixo central das discussões 

realizadas para o direcionamento das estratégias no entorno da saúde da mulher, mas que, 

entre outras normas técnicas abordadas em reuniões, esta pode estar diluída entre elas.  

 
Agora, a norma técnica, em si, não é discutida, porque assim... nós 
trabalhamos com normas técnicas constantemente, aqui, todo dia 
chega uma, ou vem alterando um parágrafo de uma, entendeu? Então, 
elas são discutidas frequentemente... junto com outras normas, 
portarias e notas técnicas. Ela é dissolvida nas discussões... ( G 
estadual) 
 

 
 

Há, também, a conscientização, por parte da gestão municipal, da necessidade real de 

melhorias no campo de atenção à humanização do abortamento, sendo manifestada por meio 

de propostas de sua implementação nas maternidades municipais. Porém, a decisão política é 

destacada como uma dificuldade e possível limitação para a sua operacionalização.  

Além disso, a superintendência da Maternidade admite que há uma adesão parcial à 

Norma Técnica, mas que há um notório progresso no caminho da tentativa de melhoria, 

quanto à implementação dessas práticas humanizadas no serviço. Ressalta, ainda, que, para 

que a Norma seja adequada e idealmente implementada, requer que o contexto favoreça e que 

a rede de atenção à saúde funcione efetivamente, mostrando a necessidade da integração entre 

os três níveis de atenção e da interdependência entre eles, para que, de fato, qualquer norma 

ou política possa ser instituída no cotidiano da prestação dos serviços de saúde. 

 
 

• Infraestrutura 

 

Em relação à estrutura física da Maternidade, todos os grupos de profissionais foram 

unânimes em afirmar que não observam problemas, no que se refere aos equipamentos, 

medicamentos e insumos, retratando que a real deficiência consiste na  infraestrutura e 

ambiência, que se apresentam insuficientes e inadequadas para uma assistência humanizada, 

sobretudo, em relação às acomodações das pacientes, à escassez de leitos pela grande 

demanda e à existência de apenas 2 salas no centro cirúrgico para realizarem todos os tipos de 

procedimentos obstétricos, onde há relatos de desconforto e risco de infecção. Além disso, 

não há laboratório dentro da Maternidade, os exames são realizados no laboratório do 
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Hospital Universitário, o que contribui na demora para realização dos procedimentos de 

curetagem e na alta das pacientes. 

Eu acho que, aqui, a gente tem muito pouco problema de insumos e de 
medicamentos, é difícil a gente ter problemas de medicamentos, tem, 
mas, assim, dentro do contexto da saúde pública  eu acho que a gente 
trabalha muito bem, em relação aos medicamentos e equipamentos 
(...) Eu acho que a deficiência  está na acomodação da paciente, que é 
caótica, você já anda por aqui, você sabe como é, paciente fica em 
cadeira! (M1) 
 
Um dos maiores problemas é a estrutura, esse prédio é muito antigo, 
tem mais de 60 anos de fundação. Então, foi feito para outra 
realidade de outra época e está tentando se virar para dar conta 
dessa situação atual, além de ser um prédio tombado, que não pode 
ser mudado externamente. Há uma proposta de ampliação com o 
anexo que vai ser ocupado no Hospital de Pediatria, ao lado, o 
conforto das pacientes vai melhorar, o conforto dos estudantes 
também. A gente, também, tem uma superlotação, essa maternidade, 
aqui, não deveria estar pagando a conta, levando a obstetrícia do Rio 
Grande do Norte nas costas, juntamente com um outro hospital da 
rede estadual. Então, a gente não deveria estar passando por isso, 
essa é uma maternidade de ensino, que tem que ser voltada para 
ensino e não para assistencialismo. (M4) 

A estrutura física é boa, com exceção do centro cirúrgico da 
obstetrícia, que a gente trabalha com desconforto e a sala é pequena 
com risco de infecção. A sala de parto necessita de um foco de luz e 
desde de 1995 que solicitamos isso, havendo,  também, um certo 
desconforto quanto à temperatura. Tem certos momentos que a gente 
trabalha desconfortavelmente. Em relação às acomodações, eu não 
diria que são as acomodações ideais, nem as salas de parto podemos 
dizer que são humanizadas pela falta de privacidade; e, ainda, há 
necessidade de leitos para as pacientes submetidas à AMIU e 
curetagem (M7). 

Atualmente, as curetagens são feitas dentro do centro cirúrgico 
obstétrico e  o centro cirúrgico obstétrico só tem duas salas e o 
plantão prioriza as cesáreas e termina que muitas vezes, as mulheres 
ficam esperando 24 horas, 12 horas, 8 horas. Antes, quando as 
curetagens eram feitas fora do centro cirúrgico, tinha uma sala de 
curetagem, que era na sala de parto, então, era mais rápido, eu acho 
que era melhor (M8). 

Como a Maternidade faz parte do complexo hospitalar, a gente não 
tem laboratório aqui, a gente sente até uma falta por conta disso. 
Então, existe o setor de protocolo, que fica, aqui, no térreo, que 
recebe os exames e o funcionário de lá é quem sobe e desce a ladeira 
levando esses exames, leva o material pra ser feito e traz os 
resultados. Às vezes, algum caso que a gente precisa do resultado 
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com mais urgência, a gente mesmo entra em contato com o 
laboratório e pede agilidade em algum exame e este chega a tempo, 
mas, na maioria da vezes, demora. (E2). 
 

 

A discriminação traduz-se de forma simbólica, institucionalizada na estrutura física, 

no modo de organização do atendimento, nos espaços reservados às mulheres, no adiamento 

da realização das curetagens para os horários finais dos plantões. As demandas das mulheres, 

que abortam, são consideradas ilegítimas nas maternidades, onde os espaços são destinados, 

prioritariamente, ao atendimento das parturientes (AQUINO et al. 2012 ; MCCALLUM e 

REIS, 2006;  BERTOLANI , 2010). 

 
Para a gestão, a grande demanda do hospital advém da garantia do atendimento com 

qualidade, tanto no que se refere aos recursos físicos quanto aos recursos humanos, mas esta 

mesma grande demanda é, ao mesmo tempo, um grande desafio para a implementação da 

assistência humanizada. 

 
 

A maternidade tem recursos físicos e humanos adequados para 
desenvolver uma assistência humanizada, porém a assistência pública 
do Estado do RN não. Por isso, que a Maternidade está sempre 
superlotada, com excesso de pacientes, o que esgota os nossos 
profissionais, e o que eles poderiam dar de melhor, às vezes, não dão, 
porque, aqui, é um hospital de porta aberta, mas a culpa não é da 
instituição, ao contrário, ela é quem resolve o problema, tanto é que é 
um hospital de referência e que as mulheres preferem estar aqui em 
condições que mesmo não sendo as melhores, mas ela tem a certeza 
de que terá uma boa atenção médica, então, com isso, elas preferem 
estar aqui do que estar em um hospital que tivesse até menos gente e 
com melhores condições, mas aqui elas sabem que a assistência 
médica é garantida, porque nós somos um hospital de referência com 
um corpo técnico da melhor qualidade. O nosso trabalho, aqui, do 
dia-a-dia, é tentar dar condições, para que essa paciente tenha o 
melhor atendimento possível do ponto de vista de comodidade 
também e de ambientação, e sentirem que tem uma privacidade, 
porque se a paciente está no corredor ela não tem nenhuma 
privacidade. (G maternidade)  

 
A situação da saúde da mulher, mesmo em situações de não abortamento, em Natal, é 

descrita pela gestão municipal como caótica, devido à falta de insumos, medicamentos e 

métodos contraceptivos que viabilizem o mínimo de condições para uma assistência de 

qualidade na rede de saúde, o que agrava a integração entre os serviços.  
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Hoje, a gente vive um quadro extremamente complicado, a gente já 
teve fase de bem melhor situação, mas, hoje, eu considero que é 
caótico o quadro da assistência à saúde da mulher no município, a 
gente não tem qualidade no pré-natal, falta métodos contraceptivos, 
falta medicamentos. Não é implantada na nossa rede a questão do 
protocolo da violência, então, isso não foi feito nos nossos serviços, 
na unidade. Então, hoje, a gente vive um momento muito crítico. 
Agora mesmo, eu venho de uma unidade e está faltando Lâmina para 
preventivo, escova, álcool para fazer acondicionamento das lâminas e 
métodos contraceptivos. (G municipal) 

 

 
Na gestão das instituições, alguns elementos devem ser considerados, como:  os 

valores éticos, que devem estar presentes em todos os processos de trabalho; a  missão, visão 

e valores das organizações de saúde necessitam ser conhecidos por todos os atores 

envolvidos; o conhecimento (ou atualização) das modernas metodologias de gestão pela 

qualidade é primordial para os trabalhadores, particularmente lideranças e o investimento na 

arquitetura hospitalar, objetivando ambientes acolhedores e infraestrutura adequada  (MELO, 

2008).  

Sendo assim, os hospitais de referência devem contar com infraestrutura e 

profissionais capacitados para realizarem abortamentos em todas as circunstâncias permitidas 

pela lei e ter condições de atender a todas as complicações decorrentes deste agravo. Para 

tanto, o planejamento e gestão da atenção  para um abortamento legal e seguro no município, 

estado e serviços exigem que sejam levadas em consideração diferentes questões do sistema 

de saúde,  entre elas: 

Estabelecimento de normas e padrões nacionais que facilitem o acesso e a 
prestação de serviços de abortamento seguro (como equipamentos, instrumentos, 
medicamentos, suprimentos, capacidade das instalações essenciais e mecanismos 
de referência);assegurar as capacidades e o bom desempenho dos profissionais de 
saúde, através de: treinamento, supervisão útil e de apoio, monitoramento, 
avaliação e outros processos de aprimoramento da qualidade - A supervisão e a 
avaliação incluem a coleta rotineira de dados estatísticos do serviço e dos 
indicadores de abortamento seguro, o uso de listas de controle, pesquisas 
periódicas específicas e mecanismos de retroalimentação para garantir a melhoria 
da qualidade, além do financiamento e do enfoque sistemático para o 
desenvolvimento de políticas e programas (OMS, 2013, p. 63). 
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5.2.2.3  Planejamento reprodutivo 

 
Nesta dimensão, serão discutidas como categorias: orientação em planejamento 

reprodutivo e concepção, oferta de métodos contraceptivos, institucionalização do 

planejamento e satisfação quanto ao planejamento reprodutivo. 

Segundo a gestão municipal  para saúde da mulher, a rede de atenção, em Natal, segue 

as orientações do Ministério da Saúde quanto à implantação do planejamento reprodutivo na 

rede de serviços de saúde, embora não incorpore no escopo de suas ações  a prevenção ao 

abortamento. 

 
A gente segue o protocolo do Ministério da Saúde que, hoje, a gente 
chama planejamento reprodutivo e não mais planejamento familiar, o 
pré-natal, a prevenção do câncer do cólo de útero e de mama e um 
pouco de climatério  em algumas unidades de saúde. E deveria estar 
incluído a discussão do aborto, mas não está, e  esse eu acho que é 
um grande problema que a gente enfrenta, partindo da visão 
equivocada de profissionais da rede. Isso a nível de atenção básica, 
porque é o nosso foco. (G municipal) 
 
 

• Orientação em planejamento reprodutivo e concepção 
 

A orientação, acerca do planejamento reprodutivo, é passada antes da paciente receber 

alta e limita-se à indicação do método contraceptivo e busca por um serviço que faça um 

acompanhamento. Porém, algumas mulheres recebem estas informações e outras não, 

depende do profissional que se encontra no momento, em que a paciente deixa o serviço e da 

disponibilidade da mulher em esperar  até a alta médica (pois algumas saem da Maternidade à 

revelia). 

 

Me disseram para tomar anticoncepcional para evitar outra gravidez 
e, consequentemente, o aborto. Fui orientada, também, a procurar a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) para investigar melhor a causa do 
aborto. (U15) 
 
Fui orientada para não engravidar logo, para não ter risco de ter 
outro aborto. (U10) 
 
Falou pra procurar um serviço de saúde, pra fazer o planejamento 
familiar. (U23) 
 
Falaram pra continuar tomando o remédio e deveria procurar a 
unidade de saúde, pra ser acompanhada e receber os 
comprimidos.(U35) 
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• Oferta de métodos contraceptivos 

 

O planejamento reprodutivo restringe-se à oferta ou indicação dos métodos 

contraceptivos, a serem utilizados pelas pacientes e nem sempre a oferta contempla todas as 

pacientes até o momento da alta. A sua distribuição é descontínua. 
 
Passou um anticoncepcional por três meses. Mas enquanto eu estava 
aqui, só tomei Buscopan para aliviar a dor (U5) 
 
Me deram o anticoncepcional (Microvlar) para eu começar a tomar 
em casa. (U16) 
 
Passaram uma injeção. Aqui, não tem, vou tomar quando sair daqui. 
(U22) 

 
 

• Institucionalização do planejamento 

 

O planejamento reprodutivo não é uma prática institucionalizada no serviço avaliado, 

ou seja, não constitui uma conduta de rotina comum a todos os profissionais. Os médicos 

obstetras são responsáveis, mas delegam esta função aos médicos residentes, entretanto, sem o 

devido acompanhamento para assegurar a realização desta prática. A responsabilidade de 

disponibilizar os contraceptivos e de dar orientações é, por muitos profissionais, atribuída à  

Bemfam (Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil),  outras vezes, aos profissionais que 

atuam no ambulatório, o que leva a constatar que não há uma conduta devidamente 

padronizada e  orientada para esta ação. 

 
No momento da alta, elas (pacientes) são todas orientadas, elas saem 
com a orientação e a prescrição do anticoncepcional. Aqui, nós temos 
oferta de anticoncepcionais, embora irregular, não temos todos os 
contraceptivos e nem o DIU (dispositivo intrauterino), às vezes; faltam, 
não regularmente a gente tem, mas assim que abastece, nós utilizamos 
(M3) 
 
Isso era bem mais criterioso, eu acho que, agora, está com um pouco 
de falha, eu acho que por conta da situação que existe de grande 
demanda, agora independente disso a gente tem no ambulatório da 
maternidade esse atendimento de planejamento e lá tem tudo como 
mandam todas as normas. (E2) 
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Eu normalmente, particularmente, não faço isso, porque tem o 
estudante, é uma função delegada, o estudante faz isso, o residente faz 
isso, e a gente orienta. Mas, na prática, é tanta coisa para a gente fazer 
e atender que a superlotação diminui a qualidade. Então, se você quer 
saber se a gente faz toda aquela conversa sobre planejamento familiar, 
não, esse ponto é falho, na teoria sim, é feito, e até na prática, pelos 
estudantes e residentes, mas pelos docentes, eu posso responder por 
mim, não pelos outros, não , não faço, porque a gente tem tanta coisa 
que precisa fazer, tomar decisão, então não dá (...) (M4) 
 
Mas antes tinha o programa que fazia, todas as pacientes recebiam um 
kit, eram orientadas e parou com um tempo, mas agora voltou. Então, 
elas são abordadas da forma que elas digam o que querem usar, e é 
feito isso diante do que ela diz com a orientação e a entrega do kit. 
Geralmente, essa orientação é dada pelos médicos. Na verdade, isso aí 
quem faz é o pessoal da Bemfam, eles vêm aqui, orientam e os médicos 
estão fazendo. (E7) 
 
No prontuário, já vem uma folhinha pra gente fazer a prescrição de 
algum método anticonceptivo, quer seja o injetável mensal, quer seja o 
oral. Então, elas  já saem daqui com orientação... é pra sair, mas de 
vez em quando, devido ao plantão superlotado, “passa batido” ou uma 
ou outra, mas a maioria já recebe a orientação. Quanto à oferta do 
método anticoncepcional, o injetável ela já toma aqui e o comprimido 
ela recebe aqui. Quando está faltando, a gente dá a receita para que 
ela tenha acesso na rede básica de saúde (M6) 

 
 

Entre os gestores, há dissensos sobre a realização do planejamento reprodutivo. A 

prática não usual é confirmada pelo  gestor municipal, que informa  uma escassa oferta de 

métodos contraceptivos nos últimos dois anos, pela não  renovação do plano de cooperação 

técnica com a Bemfam. Em contrapartida, o Estado menciona que o planejamento reprodutivo 

vem sendo incorporado pelos serviços a contento, inclusive ressalta a variedade de métodos 

ofertados gratuitamente pelo Ministério da Saúde (MS). Na Maternidade, o superintendente 

diz que o planejamento reprodutivo faz parte da rotina de procedimentos realizados pelos 

profissionais, em dissenso com o  que a maioria das usuárias e parte dos próprios profissionais 

afirmaram. 

 

A rede, em tese, deveria oferecer todos os métodos contraceptivos, 
como a gente já ofereceu desde 2002 até  2 anos atrás, nós tínhamos 
todos os métodos contraceptivos. Mas, atualmente, contamos com 
uma quantidade bastante reduzida desses métodos, enviados pelo 
Ministério da Saúde (MS), o que já apresenta dificuldade para as 
mulheres conseguirem. Agora, há recursos no município para 
viabilizar isso, pois, em 2002, fizemos um plano de cooperação 
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técnica com a Bemfam e fizemos um levantamento de quanto custava 
cada método contraceptivo, porque o MS diz o seguinte: 70% da 
população feminina fazem uso de algum método e desses, 70% são 
usuárias do SUS. Então, como a gente achou que esse manual do SUS 
era antigo, a gente colocou uma reserva técnica de 30%, por isso que 
não faltava método contraceptivo que a gente tinha essa reserva 
técnica. Porém, essa gestão não renovou o convênio com a Bemfam 
que, além deles distribuírem os métodos, eles faziam uma capacitação 
com material educativo; aí com a não renovação desse convênio, 
ficamos descobertos e eu digo que jogamos 10 anos de trabalho fora, 
porque nós tínhamos um índice de gravidez na adolescência de 1,1 e 
baixamos para 0,8, então antes nós tínhamos a garantia do método. 
Agora, hoje, não tem mais. E se for fazer a série histórica, vamos ver 
que aumentou o número de gravidez, porque, antes, quando tinha na 
unidade básica, ela ia lá pegava ou tomava seu injetável e já 
facilitava o acesso (G municipal) 
 
Quando essa mulher é revitimizada , os hospitais encaminham para 
uma unidade mais próxima da sua casa, onde ela vai procurar um 
método contraceptivo, caso ela não queira engravidar, para que ela 
faça uso desse método. E são disponíveis vários métodos, inclusive 
DIU, a minipílula, a pílula de emergência, o injetável trimestral , o 
injetável mensal, assim o MS está dispensando todos esses métodos 
para as mulheres através das Unidades Básicas de Saúde, os 
hospitais recebem a contracepção de emergência. Os Métodos 
contraceptivos vêm do MS e é repassado para as UBS’s e hospitais, 
mas não vêm recurso financeiro para isso, já vem o produto (G 
estadual) 
 
É rotina receberem orientação sobre planejamento reprodutivo, tem 
algumas que vão diretamente para o ambulatório e outras que, ao 
saírem, dizem que vão voltar, mas não voltam mais. Desde que 
assumimos aqui a gestão da maternidade, que há essa rotina de 
orientação, até porque o planejamento familiar sempre foi visto como 
um assunto importante no nosso Estado, dentre outras rotinas que nós 
temos aqui, encaramos essa como um ponto importante do ponto de 
vista médico e social. (G maternidade) 

 
 
 

• Satisfação quanto ao planejamento reprodutivo 
 

A prática do Planejamento Reprodutivo não ocorre de forma sistematizada e 

apresenta-se incipiente, não estabelecendo vínculo, o que inviabiliza a adesão da 

usuária à continuidade da assistência voltada à saúde reprodutiva .  
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Devia melhorar as orientações, esclarecer mais as coisas para as 
pacientes, sobre as medicações, como pega filho e como não pega. 
(U33). 
 
Antes, quando eu entrei aqui, na Maternidade, achei que o serviço 
funcionava melhor. Hoje, a prática de orientação para o 
planejamento reprodutivo está muito solto! (E9) 

 
 

Sabe-se que o risco de ter um novo abortamento é maior entre as mulheres que já 

tiveram um abortamento, e aumenta com o número de abortamentos anteriores. Nos casos de 

aborto espontâneo de repetição, as mulheres precisam proteger-se de uma nova gravidez até 

serem encaminhadas a um serviço especializado, que as ajude no diagnóstico e no tratamento 

de seu problema (BRASIL, 2010a).  

Entretanto, a prática de planejamento familiar apresenta-se incipiente na Maternidade 

estudada, pois além da restrita oferta de anticoncepcionais, ainda, no serviço, há poucos e em 

alguns casos nenhum, encaminhamento para outros serviços que melhor orientem o 

planejamento reprodutivo. Ao invés disso, muitas mulheres foram aconselhadas a procurar o 

planejamento familiar por conta própria, revelando a ausência de uma relação formalizada 

entre as unidades de atenção à saúde da mulher. 

 Esta situação de não oferta de contracepção pós-aborto, também, aparece em outras 

investigações, como na de Carneiro, Iriart e Menezes (2013). Investigações realizadas por 

Schor et al., (1998) e Almeida et al. (2003), também, por meio de entrevistas com mulheres 

em  maternidades públicas, demonstraram que, mesmo quando a maior  parcela de mulheres  

recebem  os métodos contraceptivos, sobretudo a pílula e o preservativo, o conhecimento 

sobre aspectos fundamentais da concepção e da contracepção é frágil, inconsistente e pouco 

coerente, explicando, em parte, o uso pouco efetivo dos contraceptivos. 

A orientação especializada é muito importante para mulheres jovens, cuja primeira 

interação com o sistema de saúde se dá nos serviços de atendimento pós-aborto. Requerem-se 

profissionais da saúde sensíveis para apoiar todas as mulheres que passaram por um aborto 

provocado, ajudando-as a tomar as melhores decisões para sua saúde e as providências 

adequadas. O pós-aborto é um período vulnerável e dá aos profissionais da saúde a 

oportunidade de ter uma enorme influência sobre a saúde reprodutiva dessas mulheres 

(BRASIL, 2009).  

A informação, adequada em planejamento familiar, é de fundamental importância, 

pois possibilita ao cliente exercer seus direitos, reconhecer métodos contraceptivos e fazer 
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escolhas com autonomia. Deve abranger orientações sobre métodos, assim como saúde sexual 

e reprodutiva (BRASIL, 2009). 

Sabe-se que as valorações ideológicas sobre o tema do aborto findam em debates de 

opiniões polarizadas. Assim, o caráter jurídico da questão perde sua força normativa, em 

detrimento de uma valorização das opiniões dos grupos sociais. Sob essa ótica, observando as 

concepções de gênero e da sexualidade humana, nota-se uma tendência à responsabilização 

das mulheres pela anticoncepção, por gestações indesejadas e pelo aborto (BUTLER, 2008). 

Recomenda-se a necessidade de articulação com outras iniciativas do SUS  de 

proteção a saúde da mulher, como a Rede Cegonha, visto que o aborto é uma intercorrência 

de risco à gravidez e a orientação e  oferta de contraceptivos, incluídos à rede, podem prevenir 

a gravidez indesejada, que possa resultar em interrupção  da gestação. 

	  

5.2.2.4 Integração com Serviços de Atenção à Saúde da Mulher  
 
 

Em relação a este aspecto, serão abordadas as categorias referentes à implantação de 

serviços de referência e contrareferência para outros níveis de atenção, institucionalização da 

referência  e satisfação quanto à implantação da Referência e Contrareferência para outros 

Níveis de Atenção. 

 

• Implantação de serviços de Referência e Contrareferência para outros Níveis de 
Atenção 

 
 

Há fragilidade na integração da rede, para acolher e encaminhar a mulher em  processo 

de abortamento, além de falta de condições para gestação com risco de morte. Identificam-se 

alguns encaminhamentos para a Maternidade, caracterizando  a existência da referência, 

embora a grande maioria dos atendimentos corresponda à demanda espontânea, e a 

consequência disso é a sobrecarga no número de usuárias, que buscam atendimento na 

Maternidade pela sua resolutividade. 

 

Procurei este serviço  por decisão própria. [....]Porque é a maior 
maternidade daqui de Natal, né? Então, eu achei mais segurança 
nessa. (U1) 
 
Eu vim aqui, outro dia, pois tive um sangramento, mas tinha muita 
gente, eu já estava com falta de ar, aí eu não esperei, passei cinco 
horas aqui e não fui atendida. Fui pra outro hospital e lá disseram o 
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que eu estava sentido, a médica disse que era ansiedade, me deu um 
captopril e um diazepam. Mas continuei sentindo isso, quando fui 
urinar hoje, pela manhã, eu senti de novo sangrando. Fui pra outra 
maternidade e me encaminharam para esta aqui. (U36) 

 
Vêm muitas pacientes pra cá, até porque nem todos os serviços têm 
anestesista pra fazer o procedimento. Então, vêm muitas do interior, 
principalmente. É uma loucura mesmo, elas vêm encaminhadas, vêm 
sem serem encaminhadas, vêm por demanda própria. (E7) 
 
Referência para esta Maternidade existe, mas a maioria é demanda 
espontânea. Muitas vezes, a paciente que vai aos outros serviços volta 
pra cá. (M7) 
 

Entretanto, outro aspecto, que merece atenção, é a ausência da contrareferência, sendo 

realizada apenas nos casos de aborto de repetição, para que possam ser acompanhados no 

ambulatório da própria Maternidade: 
 

A contrareferência eu observo que não tem, eles dizem que, quando 
você sair, você volta pra fazer todo o planejamento, elas já saem 
daqui com o método, mas não tem um impresso que ela leve, pelo 
menos, se tem, eu desconheço. Elas são orientadas a procurar o 
serviço, mas se elas fazem, aí isso não há como garantir, eu acho que 
não tem assim um impresso que levem pra o posto de saúde delas, lá 
pra ter o acesso, isso a gente não tem como saber se elas chegaram 
realmente à unidade  de saúde (E7). 
 
 
Não, não existe contrareferência. A paciente, quando sai da 
curetagem, a gente orienta a procurar o seu médico no posto de 
saúde, mas de volta aqui, não. Até pra ver se o anticoncepcional está 
sendo bom pra você, se não está, então a gente recomenda para ir ao 
médico dela que seria na rede básica. No ambulatório, daqui, nós 
somos a rede terciária, teoricamente tem que existir a rede básica, 
que está difícil (...) (M2) 
 
Eu acho que a contrareferência não está funcionando muito bem não, 
porque até vem a referência, mas não estão fazendo a 
contrareferência. Resolve, orienta a paciente, mas a contrareferência 
eu acho que não estão fazendo. Mas eu acho que é por falta de tempo 
mesmo , é muito trabalho. Tem plantão que, às vezes, não dá tempo 
nem de urinar, tomar uma água..., nada. É só trabalho, trabalho, 
trabalho (M8). 
 
Não, esse vínculo a gente não tem. Vem pra cá resolve e depois vai 
pra rede básica de saúde e a gente perde o contato! Aqui, o que 
ocorre é uma orientação para procurarem as unidades básicas de 
saúde para a atenção pós-aborto; e se for o caso de aborto de 



	  
	  

68	  
	  

repetição, encaminhamos para o ambulatório daqui da Maternidade. 
(M6) 

 
 

• Institucionalização da Referência   
 
 
 O relato dos gestores reforçam a informação transmitida pelos profissionais da 

Maternidade, em relação a não existência da institucionalização da referência e 

contrareferência na rede de serviços de saúde. 

 

Para o caso de aborto, as unidades não referenciam, as mulheres vão 
direto para os hospitais, mas não têm a contrareferência, que eu 
tenha conhecimento isso não é feito, porque era para a usuária sair 
do hospital com um documento referenciando a unidade de saúde que 
ela deveria procurar, para ela fazer um planejamento reprodutivo, 
para ter um acompanhamento...,  mas isso não é feito. Que eu saiba 
na nossa rede, a gente não recebe mulheres com esse tipo de 
encaminhamento, no máximo, uma orientação, mas nada por escrito, 
formalizado. (G municipal) 
 
 
Essas referências estão sendo feitas até porque, quando ela chega ao 
hospital, essa é a última referência. Então, a gente sabe, 
principalmente, na Maternidade, que a mulher chegou lá, ela não 
volta, ela é atendida. Agora, assim... estamos com muita dificuldade 
porque o interior não dá resposta e essa mulher está sendo 
encaminhada pra cá, porque ela sabe que, aqui, na capital, ela vai ter 
resposta para a sua necessidade e, aqui, tem toda uma questão de 
logística, de profissional, que lá, no interior, falta. São inúmeros os 
problemas que fazem com que essa rede não flua, não aconteça como 
deveria ser. (G estadual) 
 
A referência e contrareferência elas existem no papel, até porque a 
maioria das pacientes, que chega aqui, é sem referência e outras 
referenciadas, mas como a maternidade é porta aberta 24 horas, a 
gente tem que receber essas pacientes. Existe a falta de regulação, 
como um todo, na área de ginecologia e obstetrícia que, no RN, é 
muito carente. Às vezes, a paciente fica peregrinando de hospital em 
hospital até conseguir uma vaga, até ser referenciada e isso é uma 
lacuna muito grande que existe na rede de atenção a saúde. (G 
maternidade) 
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• Satisfação quanto à implantação da Referência e Contrareferência para outros 
Níveis de Atenção 
 

 
Os profissionais reconhecem a importância da referência e contrareferência na 

continuidade do cuidado e são conscientes de que, ao romper o vínculo com a paciente que 

acabou de passar por um processo de abortamento, não há garantia de que essa usuária vá 

procurar um outro serviço de saúde, para fazer um acompanhamento adequado, sobretudo, se 

essa paciente não recebeu, no momento da alta, ou durante o período de internação, a 

orientação sobre planejamento reprodutivo adequada, o que acentua, ainda mais, o risco de 

recidivas. 

 
Deveria ter contrareferência para o próprio ambulatório daqui da 
Maternidade. Eu, por exemplo, eu sou do planejamento familiar, mas 
essas pacientes deveriam vir pra cá, mas quantas eu recebo? Quase 
nenhuma! E, aqui, é porta aberta, eu entrei agora e tenho todas as 
vagas. (M11) 
 
Infelizmente, essa questão da contrareferência, que não funciona não 
só pra o aborto, mas pra quase nenhuma situação, não é feito, 
acredito até que, pela demanda excessiva do serviço,  depois que o 
serviço é prestado não se faz, não se tem o hábito  de fazer a 
contrareferência, que é uma pena, mas é a regra, é não se fazer. 
(M12) 
 
 

 
5.2.2.5 Parceria com a Comunidade 
 

 
Nesta dimensão, a categoria discutida será: participação de organizações de inclusão 

social de mulheres. 

 

• Participação de organizações de inclusão social de mulheres 
 

Após a alta hospitalar, todas as entrevistadas afirmaram não ter recebido 

encaminhamento para procurarem outros serviços de apoio que as orientassem sobre direitos 

das mulheres e aborto, o que é atribuído a grande demanda, a ser atendida pelos profissionais: 

Não, não recebi orientação para procurar serviços de apoio à 
mulher! Até mesmo, porque é como eu disse, é muita gente para 
pouco profissional! (U10) 
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Todos os profissionais mencionaram não haver ou não saber se há articulação entre a 

Maternidade e outras associações ou organizações sociais de mulheres, retratando a 

deficiência da comunicação com outras ações sociais voltadas para atenção à mulher,  não 

estabelecendo, assim, a parceria com a comunidade, conforme a norma técnica preconiza. 

Não há atuação conjunta com associação de mulheres.  Desconheço! 
(M3) 
 
Isso aí, eu não vou saber te dizer com certeza, pode até ser que tenha, 
mas, agora, no momento, eu não sei dizer... (E2) 

 
 

Não há nenhum registro, entre todos os grupos de entrevistados, que revele o 

conhecimento da existência de alguma Organização Não–Governamental (ONG) ou qualquer 

outro tipo de serviço que, articulado com a Maternidade ou com a rede de saúde, se proponha 

a prestar o apoio social a essas mulheres.  

 
Eu não saberia informar se essa integração com associações existe. 
Formalmente, eu sei que não existe, mas, informalmente, pode ser que 
tenha (G maternidade). 
 

 
Verificou-se, ainda, que, de acordo com Mccallum, Reis e Menezes (2006), as 

mulheres foram submetidas a uma desassistência, com o não-cumprimento do preconizado 

pela Norma Técnica (Brasil, 2010a), com privação dos seus direitos, o que nem sempre foi 

percebido na prática por elas que tenderam a avaliar positivamente a atenção recebida. 

       Além disso, a integralidade da atenção encontra-se parcialmente desarticulada, pois a 

contrareferência nem sempre ocorre; não há incentivo para a participação de organizações de 

inclusão social de mulheres, não estabelecendo a parceria com a comunidade, conforme a 

norma técnica estabelece; provocando, assim, a ruptura na continuidade da assistência e da 

perspectiva da integralidade deste atendimento, considerados tão relevantes no processo de 

cuidado com mulheres, que vivenciaram experiências de  um abortamento. 

Cabem aos médicos e aos profissionais de enfermagem disponibilizar um atendimento 

às mulheres em abortamento com responsabilidade e ética. A ética, que rege as profissões da 

saúde, está presente no processo de cuidar, incluindo respeito aos direitos do ser humano, à 

vida, à dignidade em todo o ciclo vital, sem discriminação. Falar de aborto é falar de uma 

questão íntima e pessoal, que se refere à feminilidade e para o cuidado não existe tempo nem 

espaço, inicia antes mesmo da interação entre cuidador e ser cuidado, estendendo-se até após 

o seu término, produzindo efeitos e mudanças, ciente de que a interação se dá, a partir da 
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presença de ambos os envolvidos (WALDOW, 2001; BAZOTTI, STUMM e KIRCHNER, 

2009). 

A fim de que a assistência integral à saúde da mulher, conforme  proposta no SUS, 

possa ocorrer, torna-se de fundamental relevância que os profissionais estejam integrados 

tanto com os aspectos técnicos, éticos e jurídicos do aborto, quanto com seus aspectos 

subjetivos, evitando o julgamento, o preconceito e propiciando mais do que a técnica, a 

interação, a afetividade e o acolhimento (BENUTE, 2012). 

No entanto, os gestores, em geral, parecem tomar o seu referencial de satisfação como 

o parâmetro definidor da qualidade dos serviços, ignorando que os usuários, muitas vezes, 

oriundos de outras classes sociais, etnias, gerações, vinculados a lógicas culturais próprias, 

portadores de experiências anteriores no âmbito do atendimento em saúde, podem ter 

expectativas e necessidades diferentes das suas (DESLANDES, 2005). 

Diante da visão condicionada e imposta pela instituição que representam, alguns 

gestores tendem a ressaltar apenas aspectos positivos da sua gestão e do sistema, sem 

desenvolver um olhar crítico para os fatos, os números e os entraves nos serviços públicos, 

levando a escolha de processos gerenciais, que podem apenas adotar o modelo de 

humanização da assistência de forma meramente burocrática e passageira.   

É imprescindível reconhecer que o processo deve ser implementado em um contexto 

complexo de “mundo real, com atores e interesses múltiplos e, quase sempre, antagônicos. Se 

deter na atenção, levando em conta as questões de ordem técnica, política e administrativa, é 

essencial para melhorar o acesso e a qualidade da atenção, que, frequentemente, implicam não 

apenas mudanças nas práticas, mas, também, nos valores e dinâmica dos serviços, 

especialmente, quando se trata de uma abordagem como o abortamento seguro (OMS, 2013). 

Portanto, o gestor deve se comprometer em potencializar a adoção de uma lógica de 

atenção centrada na qualidade das relações humanas, na satisfação e responsividade de 

usuários e profissionais, no uso racional e compartilhado das tecnologias e na abertura de 

espaços para um verdadeiro exercício dos direitos dos pacientes (DESLANDES, 2005). 

Geralmente, os sistemas de saúde estão limitados em sua capacidade de oferecer a 

rede de serviços necessários, exigidos pelas políticas atuais, e a adesão ao novo grupo de 

intervenções pode ser considerada uma carga adicional sobre um sistema já sobrecarregado. 

Contudo, quando a ampliação e implementação se fazem em forma sistemática e com 

recursos financeiros e humanos suficientes para respaldá-las, o processo pode ser bem 
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sucedido e contribuir para assegurar o acesso universal à saúde reprodutiva, que inclui o 

abortamento seguro (OMS, 2013). 

Assim como em outras pesquisas realizadas sobre abortamento, o próprio caráter  da 

valoração ética do tema e, sobretudo, a condição de ilegalidade do aborto no Brasil, deve-se 

admitir a possiblidade que medo de retaliações, advindas do próprio serviço, influenciem nas 

respostas a despeito dos cuidados éticos e  metodológicos adotados. Além deste medo, outros 

fatores influenciam a resposta como o fato das entrevistas terem sido realizadas logo após o 

procedimento e as mulheres terem resolvido o problema complexo do aborto. Em relação aos 

profissionais, o assunto, também, envolve situações delicadas, que podem ter demarcado 

algumas respostas  como possiblidade de estigma como profissional que atende aborto mesmo 

com garantias de sigilo, regido pelas questões éticas da pesquisa. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pré-avaliação evidenciou que o contexto da Maternidade, como serviço de 

referência e de ensino e a demanda aberta a todos os casos de abortamento, justifica a escolha 

do local da avaliação. Também, afirma que a Norma Técnica para a Atenção Humanizada ao 

Abortamento foi implantada com períodos de incremento inicial, descontinuidades e 

constrangimento à normatização e protocolização devido à grande demanda.  

A Norma Técnica foi considerada um programa avaliável, na medida em que se pôde 

descrever os aspectos que a fundamentam, disponibilizando subsídios para a criação de 

indicadores de avaliação da estrutura e processo. Desta forma, tornou possível avaliar a sua  

implementação e dimensionar os processos que possibilitam a sua adequada 

operacionalização e consequente aprimoramento, de acordo com a diversidade dos diferentes 

contextos.  

Considerando em conjunto o modelo lógico, a matriz e as perguntas avaliativas, 

elaborou-se um protocolo validado pelo grupo de especialistas. Este protocolo poderá ser 

adaptado tanto para autoavaliação institucional da Maternidade quanto como estratégia usual 

do planejamento, subsidiando a tomada de decisão pelos gestores. Contribuirá, também, para 

avaliação da qualidade dos serviços de Atenção Integral à Saúde da Mulher no contexto 

estudado e em outros cenários de prática. 

O Estudo de Avaliabilidade permitiu, ainda, elaborar as perguntas avaliativas, que 

envolvem a visão ampliada do contexto político, jurídico, ético e bioético e dos processos 

constituintes da Política de Atenção Humanizada ao Abortamento que viabilizou melhor 

direcionar as ações para a elaboração de um efetivo protocolo de avaliação. 

Essa investigação também possibilitou uma aproximação com as mulheres que 

utilizam o serviço público de referência para o Estado do Rio Grande do Norte, bem como 

com os profissionais que, neste, atuam e gestores da rede de atenção à saúde, observando suas 

percepções acerca da assistência, e a partir da riqueza desta vivência, foi possível contribuir 

para ampliar o número de estudos que avaliam a implantação da Norma Técnica de Atenção 

Humanizada ao Abortamento nos serviços públicos do país. 

Os resultados das entrevistas demonstraram satisfação das usuárias quanto à 

resolutividade do atendimento na realização do abortamento e facilidade no acesso. Percebe-
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se que há fatores subjetivos que implicam nesta opinião, dentre eles, o desfecho final, que 

culmina com a resolução das suas necessidades. Entretanto, é clara a falta de uma estratégia 

de acolhimento efetiva aliada à ausência de escuta qualificada, que amenize a situação de 

ansiedade, fragilidade e desconforto que as pacientes se encontram. Desse modo, é imperativo 

a necessidade de efetivar a sistematização do trabalho em equipe como forma de implementar 

as estratégias de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde, como ouvidorias, e 

pesquisas de satisfação com garantia de análise e encaminhamentos, a partir dos problemas 

apresentados, a fim de melhor estabelecer a relação interpessoal  e humanizada entre usuários 

e profissionais. 

Ressalta-se o potencial de influência positiva que o atendimento seguro, prestado pela 

Maternidade,  tem   para atenuar a  percepção de aborto perpassado por morte e insegurança e 

suas  consequências emocionais e sociais.  Contudo, após o atendimento, não há nenhuma 

responsabilização ou acompanhamento destas mulheres que passaram pela experiência do 

abortamento, não se avaliando nem as possíveis complicações biológicas, emocionais ou 

sociais,  o que demonstra que elas, de uma maneira geral, são tratadas, porém, não são 

cuidadas. 

Embora informadas sobre os procedimentos de esvaziamento uterino, como  AMIU e 

curetagem, não prevaleceu o direito de escolha compartilhado entre profissionais de saúde e 

as mulheres sobre a adoção de um dos diferentes procedimentos, ambos considerados, pela 

Norma Técnica, adequados sob o ponto de vista técnico, embora a AMIU requer menor tempo 

de internação e não exige anestesia geral, o que contribui para reduzir, também, o tempo de 

espera, favorecendo à humanização. A escolha do tipo de método para o abortamento é 

preconizada como garantia  para o exercício pleno do direito da mulher,  particularmente, nos 

casos de aborto, legalmente, admitidos  no Brasil. 

A ambiência da Maternidade foi a categoria enfatizada pelas mulheres e pelos 

profissionais como o aspecto que mais necessita de mudanças. Além disso, foi, também, um 

ponto bastante considerado na observação de  campo dos pesquisadores, uma vez que é 

notória a precariedade das instalações e a insuficiência das acomodações e espaços físicos, o 

que corresponde a um fator limitante para o desenvolvimento de práticas humanizadas e 

acolhedoras. 

No que diz respeito à qualidade técnica, os profissionais de saúde da Maternidade não 

instituem uma rotina periódica de planejamento das condutas e sistematização dos processos 

inerentes aos serviços de saúde, os procedimentos clínicos são pautados, basicamente, no 
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manual interno do serviço, sem associação direta com a Norma Técnica, que deveria ser 

norteadora das práticas adotadas na Maternidade, uma vez que a ela aderiu, com o propósito 

de efetivar uma assistência humanizada e multidisciplinar.  

As evidências, obtidas através dos relatos das usuárias, profissionais e alguns gestores, 

demonstraram a não institucionalização do planejamento reprodutivo como a norma 

preconiza, retratada por meio da escassa oferta de métodos contraceptivos orais e injetáveis e 

práticas isoladas de encaminhamentos para outros serviços com esta finalidade. Havendo a 

necessidade da incorporação  de orientações  e disponibilização de uma pluralidade de 

métodos e possibilidades de escolhas para o planejamento familiar. 

A  rede de cuidados, em Natal, como em casos mostrados em outros  estudos,  no 

tocante à saúde da mulher, aparece fragilizada, sem um número suficiente de serviços que 

atendam não apenas ao aborto, mas a outras causas de gestação de risco. Evidenciou-se a não 

institucionalização da referência e contrareferência na rede de serviços de saúde, 

inviabilizando a integralidade da atenção proposta pela política vigente, como, também,  a 

ausência de parcerias com a comunidade, não havendo, sequer, um registro de articulação 

com outros serviços de atenção integral à saúde e de inclusão social para as mulheres, tão 

importantes para o apoio psicológico e emocional das mesmas e para a aquisição de 

conhecimentos sobre os seus direitos humanos e reprodutivos. 

Embora os resultados tenham mostrado uma adesão parcial à Norma Técnica, é 

importante destacar  o empenho da gestão da Maternidade-Escola, traduzida em tentativas  de 

melhoria na implementação dessas práticas humanizadas, no serviço. Aparece como 

consensual entre os três níveis de gestão (municipal, estadual e federal-Maternidade )  a  

necessidade de um funcionamento integrado da  rede de atenção à saúde, no sentido de 

implementar todas as ações de saúde da mulher, em particular, o  planejamento reprodutivo  

que amplie as possiblidades de prevenção do abortamento.  

Para que ocorra a efetiva incorporação da Norma Técnica para a atenção humanizada 

ao abortamento pelos serviços, se faz necessário que ela seja, antes de tudo, não somente 

compreendida, mas incluída nos planos de ações dos gestores, como uma das prioridades na 

construção das estratégias de atenção à saúde da mulher, visto que ela não se restringe a um 

compilado de informações técnicas acerca da conduta profissional, a ser adotada, mas consiste 

em uma ferramenta importante que, aliada às diretrizes consensuadas em documentos oficiais 

e às orientações técnicas e políticas preconizadas pela OMS, se constituem como 
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direcionadoras  de práticas  e programas voltados para  a adequada atenção a essa 

problemática.  

Um aspecto, extremamente, relevante da Maternidade é ser um “serviço de portas 

abertas”, onde todas as mulheres, expostas ao risco de morrerem por abortamento  

independente da condição de legalidade e que buscam este serviço, são atendidas em 

ambiente seguro. Entretanto, a grande demanda interfere na assistência, comprometendo a 

humanização e sobrecarregando os profissionais,  o que pode acarretar prejuízos na qualidade 

técnica e ética do atendimento ofertado.  

Há, portanto, a urgente necessidade de reforçar, criar e implementar estratégias 

voltadas à saúde da mulher, que viabilizem a real integração entre serviço de conduta segura, 

rede de cuidados primários e organizações sociais, a fim de garantir o respeito aos direitos 

humanos e um atendimento humanizado adequado, como forma de atenção e prevenção do 

aborto. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DAS USUÁRIAS 

 
 
Identificação da amostra: 
Nome:____________________________________________     Idade:____  Data da 
internação:_____________ Escolaridade:______________________       
Companheiro   sim (  )  não (  )   Profissão:__________________________ 
Local da Residência:_____________________________________ 
Renda familiar – 1-3 salários mínimos ( ) , 3 a 5 (  ); 5 a 10 (  ) ;mais de 10 ( )  
Plano de saúde: (  ) Sim   (   ) não -  Se sim, qual?____________________ 
 
 
1-Dimensão: Acolhimento/Categoria: Acesso 
1)-O que levou você a procurar atendimento nesta maternidade? 
Alerta: Qual o problema de saúde: Sangramento, dor abdominal , aborto etc 
 
2-Dimensão:Integração com serviços de atenção à saúde da mulher/      Categoria: 
Implantação de serviços de referência e contrareferência  para outro níveis de atenção 
2)- Chegou para ser atendida aqui por decisão própria ou foi encaminhada de algum 
outro hospital ou serviço de saúde? 
Alerta: Encaminhamentos ou  procura direta na emergência 
 
3- Dimensão: Acolhimento/Categoria: Acesso 
Dimensão:Integração com serviços de atenção à saúde da mulher/ Categoria: Implantação de 
serviços de referência e contrareferência  para outro níveis de atenção 
3)- Qual o meio de transporte que você utilizou para chegar nesta maternidade ?Você 
veio daqui de Natal ou de outra cidade? 
Alerta: qual o meio de transporte? Se veio de ambulância – SAMU, etc 
 
 
4-Dimensão: acolhimento/Categoria: satisfação das usuárias  
Dimensão: Integralidade da atenção / Categoria: Trabalho em equipe 
4)-Como você foi recebida quando chegou?  
Alertas:Qual o profissional de saúde que a atendeu primeiramente? Teve dificuldades? 
 
5- Dimensão: acolhimento/ Categoria: Acesso 
5)-Demorou quanto tempo para ser atendida aqui? Se demorou, explicaram para você 
porque levou este tempo? 
Alerta: Até você ser atendida pelo médico, quais os setores desta maternidade que você 
passou?  A demora teve relação com o tempo que você deveria ficar de jejum? Perceber o 
fluxo dentro do hospital  
6- Dimensão: Integralidade da atenção/Categoria: Trabalho em equipe 
6)-Você sabe quais os profissionais que atenderam você?  



	  
	  

85	  
	  

Alerta: Discriminar quais profissionais prestaram o atendimento: médico, enfermeiro, 
psicólogos, assistente social, outros. 
 
7- Dimensão: acolhimento / Categoria: Orientação e informação para tomada de decisão sobre 
procedimentos do abortamento, concepção e contracepção 
7)-Disseram o que você tinha? Pode dizer qual foi o diagnóstico que foi dado pelo 
médico? 
Alerta: Se confirma o aborto – Aplicar a TALP* 
 
 
8-Dimensão: acolhimento / Categoria: Orientação e informação para tomada de decisão sobre 
procedimentos do abortamento, concepção e contracepção 
8)- Poderia dizer qual o meio que você utilizou para iniciar o aborto?  
Alerta: Pergunta feita somente para aquelas que admitiram que provocaram o aborto/ 
Se usou Citotec ou outros meios, como: materiais perfurantes, chás, clínicas clandestinas, etc. 
 
9-Dimensão: acolhimento /Categoria: Orientação e informação para tomada de decisão sobre 
procedimentos do abortamento, concepção e contracepção 
9)-Você recebeu alguma explicação,de maneira que você entendesse, sobre o tratamento 
que os médicos iriam fazer com você aqui na maternidade?   
Alerta: Explicou porque ia fazer Curetagem ou AMIU, explicou como ia ser o atendimento, o 
que sentiria etc. 
 
10-Dimensão: Acolhimento /Categoria: Escuta qualificada, vínculo e  Institucionalização do 
acolhimento 
Dimensão: Integralidade da Atenção/Categoria: Satisfação das usuárias/ Infraestrutura 
10)-Poderia nos contar o que você achou do atendimentodesde a sua chegada aquiaté o 
atendimento médico? 
Alertas: Quais as principais barreiras encontradas? Quais as potencialidades do atendimento 
neste serviço (como escuta, qualidade da atenção)?  
 
 
11-Dimensão: Acolhimento /Categoria: Escuta qualificada, vínculo e  Institucionalização do 
acolhimento 
11) o que você achou das instalações e equipamentos? E dos profissionais? 
Alertas: Se ficou satisfeita com o atendimento prestado pela equipe de profissionais em 
geral? Ver se menciona ambiência, equipamentos, escuta, recriminações 
 
 
12- Dimensão: Planejamento reprodutivo /Categoria: Oferta de métodos contraceptivos 
12)-Passaram pra você alguma receita? Você fez uso de algum medicamento? 
Alerta: Você tomou algum anticoncepcional? Injetável? 
 
 
13 - Dimensão: Integralidade da atenção 
Categoria: 3-Protocolos e realização: exames (laboratoriais, ultrasonografia, entre outros); 
Esvaziamento uterino (abortamento farmacológico, Aspiração manual intra-uterina- AMIU); 
Alívio da dor; Tratamento das complicações Morbimortalidade hospitalar. 
13)- Durante o atendimento você fez algum exame? Qual? Recebeu algum outro 
tratamento?  
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Alertas: (laboratorial + ultrassom) 
 
14- Dimensão: Acolhimento 
Orientação e informação para tomada de decisão sobre procedimentos do abortamento, 
concepção e contracepção 
14)-Depois que você foi atendida explicaram porque você ficou internada? Ou porque 
poderia ir embora para casa?  
 
15- Dimensão:Planejamento reprodutivo /Categoria: Orientação em planejamento reprodutivo 
e concepção/Institucionalização de referência e contra-referência 
15)-Você recebeu alguma orientação para quando saísse do hospital e voltasse a sua vida 
normal?Foi orientada para procurar um serviço de saúde para fazer um futuro  
planejamento familiar? 
Alertas: Fazer uso de anticoncepcional? Procurar a atenção básica?  
 
 
16- Dimensão: Integração com serviços de atenção à saúde da mulher/ Categoria: 
Institucionalização 
Dimensão: Parceria com a comunidade /Categoria:Participação de organizações  de inclusão 
social de mulheres. 
16)- Você foi orientada a procurar algum serviçoque orientasse você sobre direitos das 
mulheres e aborto ( apoio à mulher) ? Qual? 
Alerta: Organizações de proteção e/ou de direitos da mulher/ orientação para ter 
acompanhamento jurídico? Se sim perguntar: Por qual profissional (médico, enfermeira etc), 
se explicaram para que? Tipo de serviço? ( Posto de saúde, um ambulatório  ou um 
consultório)   
 
 
17- Dimensão: Integralidade da Atenção / Categoria: Satisfação de usuárias e profissionais 
17)- O que você acha que poderia ser feito para melhorar o atendimento nesta 
maternidade? 
 
 
 

APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DOS  PROFISSIONAIS 

Identificação da amostra: 

Nome:____________________________________________     Idade:____  
Sexo:_____________  Tempo de formatura:______________________       
Especialização:______________________ Treinamento ou curso em saúde da mulher nos 
últimos 2 anos: sim (   ) não (   ), se sim quantos?_______  
Tempo que trabalha na MEJC:_______________________________ 
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Dimensão: Acolhimento /Categoria: Escuta qualificada, vínculo e  Institucionalização 
do acolhimento 

1- Como as mulheres em processo de abortamento são recebidas ao chegar 
aqui?Alerta:Tem acolhimento?  Qual a trajetória destas mulheres dentro da MEJC?  
 

Dimensão: acolhimento/ Categoria: Acesso 
2- Você sabe aproximadamente quanto tempo leva entre a chegada das pacientes e o 

início do seu atendimento?  
Alerta: há orientação para que as usuárias cumpram o tempo de jejum? Qual é o tempo 
que vocês orientam as pacientes para ficarem em jejum? 
 
Dimensão: Integralidade da atenção/Categoria: Trabalho em equipe 

3- Como vocês planejam o trabalho? São discutidos os casos clínicos? Como?  

 
Dimensão: Integralidade da atenção/Categoria: protocolos de atenção clínica 

4- Vocês utilizam protocolos como guia para o atendimento? (apenas para os 
médicos) 
Alerta:Se não, como se orientam nas decisões diagnósticas e terapêuticas? 
 
Dimensão: Integralidade da atenção/Categoria: protocolos de atenção clínica 

5- Vocês contam efetivamente com exames de apoio diagnóstico? Alerta: quanto 
tempo demora para sair o resultado dos exames? Porquê? 

 
Dimensão: Integralidade da atenção/Categoria: infraestrutura/Motivação para o atendimento 

6- Como você avalia as condições de trabalho quanto à estrutura física?  
Alerta: Equipamentos? Medicamentos? Insumos?  
 

Dimensão: Planejamento reprodutivo/Categoria:Orientação em planejamento reprodutivo e 
concepção/Oferta de métodos contraceptivos 

7- Vocês fazem alguma orientação sobre planejamento familiar aqui na MEJC com 
as mulheres que sofreram aborto? Há oferta de anticoncepcionais? Quais? 
 

Dimensão: Integração com serviços de atenção à saúde da mulher/Categorias:Implantação 
de serviços   de referência e contra-referência  para outros níveis de atenção/ 
Institucionalização da referência 

8- Há referência e contrareferência para o caso de aborto? Como se efetiva? 
 
Dimensão: parceria com a comunidade/Categoria: participação de organizações de 
inclusão social de mulheres 
9- Vocês tem alguma atuação conjunta com associação de mulheres? Quais? 

 
Dimensão: Integralidade da atenção/ Categoria:Motivação para o atendimento 

10- O que motivou você a trabalhar aqui na MEJC, neste setor? 
 
Dimensão: Integralidade da atenção/Categoria: atenção às necessidades especiais das 
adolescentes e atendimento especifico para as mulheres que sofreram estupro. 

11- Quais os casos de aborto que vocês atendem aqui? 
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Dimensão: Político- Institucional e ética 

12- Poderia descrever qual a sua sensação ao realizar o procedimento AMIU ou 
Curetagem nas mulheres que estão passando pelo processo de abortamento? 
(somente para os médicos) 
 
Dimensões:Integralidade da atenção/Acolhimento/Planejamento reprodutivo/ 
Integração com serviços de atenção à saúde da mulher / Categorias: Satisfação das 
usuárias e dos profissionais/Motivação para o atendimento 

13- Você vem percebendo mudanças quanto adesão a uma assistência mais 
humanizada às mulheres em processo de abortamento? Desde quando? Você tem 
conhecimento da Norma Técnica para Atenção Humanizada ao Abortamento 
criada em 2004 pelo MS? 
 
Dimensão: Integralidade da atenção/ Motivação para o atendimento 

14- Quais as facilidades que você encontra para desenvolver o seu trabalho no 
atendimento às mulheres em abortamento? 
 
Dimensão: Integralidade da atenção/ Motivação para o atendimento 

15- Quais as dificuldades que você encontra para desenvolver o seu trabalho no 
atendimento às mulheres em abortamento? 
 
Dimensões:Integralidade da atenção/Acolhimento/Planejamento reprodutivo/ 
Integração com serviços de atenção à saúde da mulher / Categorias: Satisfação das 
usuárias e dos profissionais/Motivação para o atendimento 

16- O que tem marcado você na experiência de atendimento ao abortamento aqui 
nesta maternidade? 
 
 

APÊNDICE C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DOS  GESTORES- Maternidade 

Identificação da amostra: 

Nome:____________________________________________     Idade:____  
Sexo:_____________ Formação:______________________ Tempo de formatura:_________   

Especialização:______________________ Treinamento ou curso em saúde da mulher nos 
últimos 2 anos: sim (   ) não (   ), se sim quantos?_______  

Tempo que atua na função que ocupa:_______________________________ 

 

Dimensão: Acolhimento /Categoria: Escuta qualificada, vínculo e  Institucionalização 
do acolhimento 

1- Como se dá a assistência à mulher em processo de abortamento aqui na 
MEJC?Alerta:Tem acolhimento?  Qual a trajetória destas mulheres dentro da MEJC? 
Há alguma recomendação de critério de prioridade no atendimento  dessas mulheres? 
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Dimensão: Qualidade técnico científica e ética da atenção /Categoria: Trabalho em 
equipe 

2- Há planejamento do trabalho da direção junto aos grupos de profissionais de 
saúde? Com qual frequência ocorre?  

 
Dimensão: Acolhimento /Categoria: Escuta qualificada, vínculo e  Institucionalização 
do acolhimento / Dimensão: Integralidade da atenção/Categoria: infra-
estrutura/Motivação para o atendimento 

3- A MEJC dispõe de recursos humanos e físicos que viabilizem uma assistência 
humanizada? Alerta: tem acolhimento? Equipamentos? Medicamentos? Insumos?  

 
 

Dimensão: Planejamento reprodutivo/Categoria:Institucionalização do planejamento 
familiar  

4- Como são estabelecidas as ações para execução e manutenção do planejamento 
familiar pós-abortamento aqui na MEJC? Há oferta de anticoncepcionais? Como 
se desenvolvem essas ações? Alerta:Há articulação com outras instituições? 
 

Dimensão: Integração com serviços de atenção à saúde da mulher/Categorias:Implantação 
de serviços   de referência e contrareferência  para outros níveis de atenção/ 
Institucionalização da referência 

5- Há referência e contrareferência para o caso de aborto? Como se efetiva? 
 
Dimensão: parceria com a comunidade/Categoria: participação de organizações de 
inclusão social de mulheres 
6- Há alguma atuação conjunta com associação de mulheres ou ONG’s? Quais? 

 
Dimensão: Qualidade técnico científica e ética da atenção / Categoria:Motivação para 
o atendimento 

7- O que motivou você a trabalhar aqui na MEJC, neste setor? 
 
Dimensão: Qualidade técnico científica e ética da atenção /Categoria: atenção às 
necessidades especiais das adolescentes e atendimento especifico para as mulheres que 
sofreram estupro. 

8- Quais os casos de aborto que vocês atendem aqui? 
 
 
Dimensões: Qualidade técnico científica e ética da atenção 
/Acolhimento/Planejamento reprodutivo/ Integração com serviços de atenção à saúde 
da mulher / Categorias: Treinamento e qualificação da equipe/Satisfação das usuárias 
e dos profissionais/Motivação para o atendimento 

9- Você vem percebendo mudanças quanto adesão a uma assistência mais 
humanizada às mulheres em processo de abortamento? Desde quando? Você tem 
conhecimento da Norma Técnica para Atenção Humanizada ao Abortamento 
criada em 2005 pelo MS? 
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Dimensão:Qualidade Técnico Científica e Ética da Atenção/ Categoria:Treinamento e 
qualificação da equipe. 

10- São oferecidos treinamentos e capacitações para os profissionais de saúde da 
MEJC voltados para a humanização da assistência? Alerta: Se sim, Quais? Quando 
ocorreu?Com qual frequência ocorrem? Durante esses treinamentos  foi enfatizada  a 
assistência ao abortamento? 
 
Dimensão: Qualidade técnico científica e ética da atenção / Motivação para o 
atendimento 

11- Quais as facilidades que você identifica aqui na MEJC para viabilizar o 
atendimento às mulheres em abortamento? 
 
Dimensão: Qualidade técnico científica e ética da atenção / Motivação para o 
atendimento 

12- Quais as dificuldades que você identifica aqui na MEJC no atendimento às 
mulheres em abortamento? 
 
Dimensões: Qualidade técnico científica e ética da atenção/ 
Acolhimento/Planejamento reprodutivo/ Integração com serviços de atenção à saúde 
da mulher / Categorias: Satisfação das usuárias e dos profissionais/Motivação para o 
atendimento 

13- Como diretor desta maternidade, o que mais tem marcado você ao observar o 
atendimento prestado às mulheres em processo de abortamento? 
 
 
 

APÊNDICE D 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DOS  GESTORES- Coordenadores de Saúde da Mulher 
(Estadual e Municipal) 

Identificação da amostra: 

Nome:____________________________________________     Idade:____  
Sexo:_____________ Formação:______________________ Tempo de formatura:_________   

Especialização:______________________ Treinamento ou curso em saúde da mulher nos 
últimos 2 anos: sim (   ) não (   ), se sim quantos?_______  

Tempo que atua na função que ocupa:_______________________________ 
 

Dimensão: Qualidade técnico científica e ética da atenção / Integração com serviços 
de atenção à saúde da mulher /Categoria: atenção às necessidades especiais das 
adolescentes e atendimento especifico para as mulheres que sofreram estupro/ 
Institucionalização da referência 

1- Como se organiza a  política de atenção à saúde da mulher no município de 
Natal/ Estado do RN?Alerta: Há proposta de ação específica para a  assistência ao 
abortamento? 
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Dimensão: Qualidade técnico científica e ética da atenção / Integração com serviços 
de atenção à saúde da mulher /Categoria: Trabalho em equipe/Institucionalização da 
referência  

2- Há registro de levantamento do número de abortos que ocorrem no município/ 
estado? Se sim, qual é este número? Esses dados são trabalhados e 
disponibilizados para a população através de algum sistema de informação? 
Qual? 

 
Integração com serviços de atenção à saúde da mulher/ Institucionalização da 
referência  

3- Como a rede de serviços de saúde se articula de modo a oferecer uma assistência 
de qualidade às mulheres em processo de abortamento? 
 
 

Dimensão: Integração com serviços de atenção à saúde da mulher/Categorias:Implantação 
de serviços   de referência e contrareferência  para outros níveis de atenção/ 
Institucionalização da referência 

4- Há referência e contrareferência para o caso de aborto no município / estado? 
Como se efetiva? 
 

Dimensão: Planejamento reprodutivo/Categoria:Institucionalização do planejamento 
5- Quais as diretrizes adotadas pelo município /estado para a institucionalização do 

planejamento familiar  pós-abortamento nos serviços? Há recursos financeiros 
suficientes para disponibilizar  métodos contraceptivos nos serviços de saúde? 

 
 

Dimensões: Qualidade técnico científica e ética da atenção 
/Acolhimento/Planejamento reprodutivo/ Integração com serviços de atenção à saúde 
da mulher / Categorias: Treinamento e qualificação da equipe/Satisfação das usuárias 
e dos profissionais/Motivação para o atendimento 

6- Você vem percebendo mudanças quanto adesão a uma assistência mais 
humanizada às mulheres em processo de abortamento?  Você tem conhecimento 
da Norma Técnica para Atenção Humanizada ao Abortamento criada em 2004 
pelo MS? 

 
Dimensão: Qualidade técnico científica e ética da atenção /Categoria:Satisfação de      

usuárias e profissionais. 
7- Há verificação da existência de pesquisa de satisfação do usuário e dos 

profissionais, e esta é utilizada  na tomada de decisão? 
 
 
Dimensão:Qualidade Técnico Científica e Ética da Atenção/ Categoria:Treinamento e 
qualificação da equipe. 

8- São oferecidos treinamentos e capacitações para os profissionais de saúde da 
MEJC voltados para a humanização da assistência? Alerta: Se sim, Quais? Quando 
ocorreu?Com qual frequência ocorrem? Durante esses treinamentos  foi enfatizada  a 
assistência ao abortamento? 
 
Dimensão: Qualidade técnico científica e ética da atenção / Motivação para o 
atendimento 
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9- Quais as facilidades que você identifica no município/estado para viabilizar o 
atendimento de qualidade às mulheres em abortamento? 
 
Dimensão: Qualidade técnico científica e ética da atenção / Motivação para o 
atendimento 

10- Quais as dificuldades que você identifica no município/estado em relação ao 
atendimento às mulheres em abortamento? 
 
Dimensões: Qualidade técnico científica e ética da atenção/ 
Acolhimento/Planejamento reprodutivo/ Integração com serviços de atenção à saúde 
da mulher / Categorias: Satisfação das usuárias e dos profissionais/Motivação para o 
atendimento 

11- Como gestor, o que mais tem marcado você ao observar os serviços que prestam 
atendimento às mulheres em processo de abortamento? 

	  
	  
	  

APÊNDICE E 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- USUÁRIAS 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (mulheres usuárias da 
MEJC)  
 
Esclarecimentos 
 
Este é um convite para você participar da pesquisa Avaliação da Atenção Humanizada ao 
Abortamento em Serviço de Referência do SUS-RN que é coordenada por Severina Alice 
da Costa Uchôa.  
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 
retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 
Essa pesquisa tem o objetivo de avaliar o atendimento prestado às mulheres atendidas na 
Maternidade Januário Cicco da UFRN, que chegaram a este hospital em processo de 
abortamento. 
Caso decida aceitar o convite, você participará de uma entrevista  com perguntas sobre sua 
satisfação ou não sobre este atendimento. 
Os riscos envolvidos com sua participação serão mínimos porque se trata apenas de  recolher 
informações   que ajudarão a esclarecer os pontos que devem ser melhorados pelo hospital. Os 
benefícios serão as possibilidades de melhoria do atendimento a saúde da mulher  no nosso 
estado do Rio Grande do Norte. 
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 
momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita 
de forma a não identificar os voluntários. 
Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 
ressarcido, caso solicite. 
Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 
pesquisa, você terá direito a indenização. 
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Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 
pesquisa, poderá perguntar diretamente para Severina Alice da Costa Uchôa, no endereço: 
Departamento de Saúde Coletiva (DSC)– Centro de Ciências da Saúde. Endereço: Rua Gen. 
Gustavo Cordeiro de Farias, s/n – Petrópolis. CEP: 59010-180 - Natal-RN – Brasil, ou pelo 
telefone, (84)- 3215-4324 
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFRN no endereçoPraça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 
Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN ou pelo telefone Telefone/Fax (84)215-3135 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa Avaliação da 
Atenção Humanizada ao Abortamento em Serviço de Referência do SUS-RN 
 
Participante da pesquisa: 

 

 

NOME (Assinatura ao lado) 

Pesquisador responsável: 

Severina Alice da Costa Uchôa                                    
___________________________________________ 
Endereço: Departamento de Saúde Coletiva (DSC)– Centro de Ciências da Saúde. 
Rua Gen. Gustavo Cordeiro de Farias, s/n – Petrópolis. CEP: 59010-180 - Natal-RN – Brasil. 
Telefone, (84)- 3215-4324 
 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 
EndereçoPraça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 
Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN.Telefone/Fax (84)3342 9750 
 
 
 

APÊNDICE F 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (profissionais da 

Maternidade) 
 

Esclarecimentos 
 
Este é um convite para você participar da pesquisa Avaliação da Atenção Humanizada ao 
Abortamento em Serviço de Referência do SUS-RN orientada por Severina Alice da 
Costa Uchôa e tendo como pesquisadora Bianca Nunes Guedes do Amaral Rocha.  
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 
retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 
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Essa pesquisa tem o objetivo de avaliar o atendimento prestado às mulheres atendidas na 
Maternidade Januário Cicco da UFRN, que chegaram a este hospital em processo de 
abortamento. 
Caso decida aceitar o convite, você participará de uma entrevista  com perguntas sobre como 
se efetiva o atendimento prestado pelos profissionais de saúde da MEJC às mulheres em 
processo de abortamento. 
Os riscos envolvidos com sua participação serão mínimos porque se trata apenas de  recolher 
informações   que ajudarão a esclarecer os pontos que devem ser melhorados pelo hospital. Os 
benefícios serão as possibilidades de melhoria do atendimento a saúde da mulher  no nosso 
estado do Rio Grande do Norte. 
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 
momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita 
de forma a não identificar os voluntários. 
Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 
ressarcido, caso solicite. 
Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 
pesquisa, você terá direito a indenização. 
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 
pesquisa, poderá perguntar diretamente para Severina Alice da Costa Uchôa, no endereço: 
Departamento de Saúde Coletiva (DSC)– Centro de Ciências da Saúde. Endereço: Rua Gen. 
Gustavo Cordeiro de Farias, s/n – Petrópolis. CEP: 59010-180 - Natal-RN – Brasil, ou pelo 
telefone, (84)- 3215-4324 
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFRN no endereçoPraça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 
Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN ou pelo telefone Telefone/Fax (84)215-3135 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa Avaliação da 
Atenção Humanizada ao Abortamento em Serviço de Referência do SUS-RN 
 
Participante da pesquisa: 

 

 

NOME (Assinatura ao lado) 

Pesquisador responsável: 

Severina Alice da Costa Uchôa                                    
___________________________________________ 
Endereço: Departamento de Saúde Coletiva (DSC)– Centro de Ciências da Saúde. 
Rua Gen. Gustavo Cordeiro de Farias, s/n – Petrópolis. CEP: 59010-180 - Natal-RN – Brasil. 
Telefone, (84)- 3215-4324 
 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 
EndereçoPraça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 
Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN.Telefone/Fax (84)3342 9750 
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APÊNDICE G 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Gestores) 
 
Esclarecimentos 
 
Este é um convite para você participar da pesquisa Avaliação da Atenção Humanizada ao 
Abortamento em Serviço de Referência do SUS-RN orientada por Severina Alice da 
Costa Uchôa e tendo como pesquisadora Bianca Nunes Guedes do Amaral Rocha.  
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 
retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 
Essa pesquisa tem o objetivo de avaliar o atendimento prestado às mulheres atendidas na 
Maternidade Januário Cicco da UFRN, que chegaram a este hospital em processo de 
abortamento. 
Caso decida aceitar o convite, você participará de uma entrevista  com perguntas sobre como 
se efetivam os serviços prestados às mulheres em processo de abortamento no município e no  
estado . 
Os riscos envolvidos com sua participação serão mínimos porque se trata apenas de  recolher 
informações   que ajudarão a esclarecer os pontos que devem ser melhorados pelo hospital. Os 
benefícios serão as possibilidades de melhoria do atendimento a saúde da mulher  no nosso 
estado do Rio Grande do Norte. 
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 
momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita 
de forma a não identificar os voluntários. 
Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 
ressarcido, caso solicite. 
Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 
pesquisa, você terá direito a indenização. 
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 
pesquisa, poderá perguntar diretamente para Severina Alice da Costa Uchôa, no endereço: 
Departamento de Saúde Coletiva (DSC)– Centro de Ciências da Saúde. Endereço: Rua Gen. 
Gustavo Cordeiro de Farias, s/n – Petrópolis. CEP: 59010-180 - Natal-RN – Brasil, ou pelo 
telefone, (84)- 3215-4324 
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFRN no endereçoPraça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 
Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN ou pelo telefone Telefone/Fax (84)215-3135 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa Avaliação da 
Atenção Humanizada ao Abortamento em Serviço de Referência do SUS-RN 
 
Participante da pesquisa: 
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NOME (Assinatura ao lado) 

Pesquisador responsável: 

Severina Alice da Costa Uchôa                                    
___________________________________________ 
Endereço: Departamento de Saúde Coletiva (DSC)– Centro de Ciências da Saúde. 
Rua Gen. Gustavo Cordeiro de Farias, s/n – Petrópolis. CEP: 59010-180 - Natal-RN – Brasil. 
Telefone, (84)- 3215-4324 
 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 
EndereçoPraça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 
Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN.Telefone/Fax (84)3342 9750 
 
 
 

APÊNDICE H 

ARTIGO ENCAMINHADO PARA PUBLICAÇÃO 

[Resumo do Artigo encaminhado à  Revista Panamericana de Salud Pública de publicação 
periódica científica e técnica da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)] 
 
 
Avaliação da satisfação das usuárias atendidas por abortamento em serviço  de atenção 
à  saúde da mulher em Natal-Rio Grande do Norte –Brasil 
 
Bianca Nunes Guedes do Amaral Rocha 1;Renata Melo Maroto 2; Nilma Dias Leão 
Costa2 Anny Karine Freire da Silva 3  Marcelo Amorim Araújo 3 Severina Alice da 
Costa Uchoa4         
RESUMO 
Objetivos. Avaliar a satisfação das usuárias quanto a humanização e a qualidade do 
atendimento ao abortamento em serviço  de atenção à  saúde da mulher . 
Métodos. Trata-se de um Estudo de Caso realizado em uma  maternidade-escola que integra o 
Sistema Único de Saúde em Natal no Rio Grande do Norte-Brasil entre novembro de 2011 a 
agosto de 2012. As técnicas de coleta foram entrevista semiestruturada e observação com 
diário de campo, aplicadas em uma amostra de 60 mulheres atendidas por abortamento 
independente do tipo e condição de legalidade.  
Resultados. Satisfação quanto à resolutividade do atendimento e acesso; em relação ao 
acolhimento e ao processo de escuta, há a necessidade da implementação dos sistemas de 
escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde; há limitações quanto ao 
planejamento reprodutivo restrito à escassa oferta ou prescrição de métodos contraceptivos 
injetáveis; havendo a necessidade de efetivar as orientações sobre planejamento reprodutivo e 
dispor de uma pluralidade de métodos contraceptivos para ampliar as possibilidades de 
escolhas. A  infraestutura e ambiência mostraram-se insuficientes e inadequadas para uma 
assistência humanizada.  
Conclusões. A atenção segura tem  o potencial de atenuar a experiência emocional negativa 
do abortamento, entretanto, a norma técnica para atenção humanizada não vem sendo 
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implantada como preconizada pelo Ministério da Saúde, o que evidencia a urgente 
necessidade de reforçar, criar e implementar estratégias voltadas à saúde da mulher que 
viabilizem a realintegração entre serviço de conduta segura, rede de cuidados primários e 
organizações sociais, a fim de, garantir o respeito aos direitos humanos e o atendimento 
humanizado adequado, como forma de atenção e prevenção do aborto. 
 
Palavras-chave: Abortamento, Avaliação, satisfação do paciente. 
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APÊNDICE I 

ARTIGO PUBLICADO- REVISTA PHYSIS 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A- Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 
  

 

	  
	  


