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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A interrupção da gestação, 
no Brasil, é praticada amplamente pelas mulheres, em contexto 
clandestino. O Ministério da Saúde (MS) defende que é uma 
questão de saúde pública. O objetivo deste estudo foi conhecer 
aspectos do abortamento incompleto em 1000 mulheres subme-
tidas à curetagem uterina, atendidas em hospital do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). 
MÉTODO: Aplicou-se um método descritivo por meio de ques-
tionário estruturado.
RESULTADOS: Obtiveram-se 36,4% de abortamentos espontâ-
neos e 63,6% provocados; dados obtidos através da classificação 
da Organização Mundial da Saúde (OMS). Destes, 18,2% são 
certamente provocados, 2%, provavelmente provocados; 43,4% 
são possivelmente provocados. Entre os abortamentos certamen-
te provocados, 89% reportaram ao uso do misoprostol. 
CONCLUSÃO: O perfil das mulheres com risco de provocarem 
o abortamento é jovem com parceiro estável; são mulatas; não 
usuárias de anticoncepcional ou preservativo nas relações sexuais; 
tiveram início precoce da atividade sexual; não planejaram a ges-
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tação; secundigestas; primíparas; idade gestacional menor que 10 
semanas; raras complicações relacionadas ao abortamento.
Descritores: Abortamento, Epidemiologia, Planejamento fami-
liar, Saúde reprodutiva.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Illegal abortion is a 
common practice among Brazilian women. Ministry of Health 
considers it as a matter of public health. The aim of this research 
is to know the aspects involved in incomplete abortion among 
1000 women submitted to uterine curettage attending a public 
hospital of Sistema Único de Saúde (SUS). 
METHOD: A descriptive method carried out through inter-
views by means of a questionnaire was applied and it was duly 
structured for the data gathering. 
RESULTS: Through the use of structured questionnaire, 36,4% 
were spontaneous abortions and 63.3% were induced abortions. Ac-
cording to the classification of World Health Organization (WHO), 
among the induced abortions, 18.2% were certainly induced, 2% 
probably induced and 43.4% were possibly induced. Among cer-
tainly induced abortions 89% reported the use of misoprostol. 
CONCLUSION: The profile of women in risk of practicing abor-
tion: young, stable partner, multiethnic, not using a contracep-
tive method or condom for intercourses, early search, non desired 
pregnancy, second pregnancy, primipara, gestational age under ten 
weeks, rare complications related to the abortion.
Keywords: Abortion, Epidemiology, Family planning, Repro-
ductive health. 

intRODUÇÃO

O aborto provocado é um grave problema de saúde pública, reco-
nhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS)1. No Brasil, 
também é considerado pelo Ministério da Saúde (MS) como rele-
vante problema de saúde pública2. A curetagem pós-abortamento 
representa o segundo procedimento obstétrico mais realizado, nas 
unidades de internação da rede pública de serviços de saúde, supera-
da apenas pelos partos normais3. Dados do MS, Sistema de Informa-
ções Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) revelam registro 
anual, a partir de 1999, em média de 238.000 internações para re-
alização de curetagem por diagnóstico de abortamento, com maior 
frequência de abortos e de óbitos em jovens menores de 19 anos4.
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O aborto é definido pela medicina como o nascimento de um 
feto com menos que 500 g, ou antes, de 20 semanas comple-
tadas de idade gestacional no momento da expulsão do útero, 
não possuindo nenhuma probabilidade de sobrevida5, é con-
siderado espontâneo, quando se inicia independentemente de 
qualquer procedimento ou mecanismo externo, geralmente 
devido a problemas de saúde da mulher ou do feto. É consi-
derado provocado, quando resulta da utilização de qualquer 
processo abortivo externo, químico ou mecânico. Este último 
pode ter motivação voluntária ou involuntária da gestante, e 
ser considerado legal ou ilegal6. O Código Penal Brasileiro, 
promulgado em 1940, prevê a prática legal do aborto quando 
não houver outro meio de salvar a vida da gestante ou quando 
a gravidez resultar de estupro7.
No Brasil, a última Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde 
mostrou que, das pessoas vivendo em união com dois filhos vivos, 
90% das mulheres e 88% dos homens não queriam mais filhos. 
Daqueles com um filho vivo, 50% não desejavam aumentar sua 
prole. Na ausência de práticas seguras e adequadas para evitar a 
gravidez, e com uma taxa nacional de fecundidade total de 2,5 
filhos por mulher, pode-se inferir que as gestações indesejadas 
tendem a ser bastante comuns nesse panorama. Assim, segundo 
a OMS, no Brasil, uma em cada nove mulheres recorre ao aborto 
como meio de pôr fim a uma gestação não planejada8.
Um importante problema é a falta de identificação dos casos de 
abortamentos ilegais, ainda mais que os métodos utilizados para 
provocá-los, muitas vezes, levam a quadros infecciosos e hemor-
rágicos graves. Tais complicações comprometem a saúde da mu-
lher e são a causa de 10% a 15% de óbitos maternos no Brasil9,10. 
Outro feito importante a se considerar é que o tratamento do 
abortamento incompleto, provocado ou espontâneo, gera ônus 
ao Estado, utilizando substancial quantia de recursos do sistema 
público de saúde em países da América Latina11,12.
Apesar de a mortalidade em decorrência do abortamento provocado 
estar diminuindo, devido às mudanças nas práticas utilizadas, pois 
atualmente as mulheres recorrem mais ao uso de misoprostol e me-
nos ao uso de sondas vaginais, que podem determinar maior risco 
de perfuração uterina, sangramento e morte, o número de compli-
cações ainda é grande, o que justifica uma sistematização do atendi-
mento ao abortamento provocado13-15. Neste sentido, no Brasil, o 
MS lançou, em março de 2005, o Manual de Normas Técnicas para 
atendimento humanizado ao abortamento nos hospitais públicos do 
SUS; mas existe desconhecimento por parte dos gestores de hospitais 
e dos profissionais dessas normas em diversas localidades do país3.
Levando em consideração a importância do quadro de aborta-
mento para saúde física e emocional da mulher, bem como o 
desenvolvimento da assistência prestada.
O objetivo deste estudo foi descrever aspectos sócio-demográfi-
cos, clínicos, comportamentais, e analisar o tipo de abortamento, 
quanto à motivação, para realização de curetagem uterina.

MÉtODO

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universi-
dade Federal de São Paulo (UNIFESP) (Processo nº1853/06), 
realizou-se este estudo descritivo com mulheres que foram sub-
metidas à curetagem uterina por abortamento, internadas na 

Casa Maternal Dr. Paulo Neto em Maceió, hospital conveniado 
com o SUS, no período de fevereiro de 2006 a janeiro de 2007.
Foram utilizadas como técnicas de coleta de informações, ques-
tionário com roteiro pré-estabelecido, com perguntas sobre con-
dições sócio-demográficas (idade, estado civil, etnia); fatores as-
sociados ao comportamento e estilo de vida (uso de álcool, de 
fumo, de anticoncepcionais, gravidez planejada, gravidez deseja-
da), dados clínicos (idade gestacional, número de gestações, nú-
mero de abortos), e dados do procedimento de curetagem uterina 
(perfuração uterina, transfusão sanguínea).
Antes do início da entrevista, cada paciente foi informada sobre 
o objetivo do estudo e convidada a assinar o termo de consenti-
mento livre e esclarecido (TCLE) para sua participação, sendo 
asseguradas as participantes a confidencialidade das informações 
fornecidas. As entrevistas foram realizadas de forma tão privada 
quanto possível, após o exame obstétrico e antes do procedimen-
to cirúrgico. 
Todos os casos de abortamento foram diagnosticados com 
base em critérios médicos pré-estabelecidos, bem como as res-
postas colhidas nas entrevistas, e tipo de abortamento, sendo 
classificado em quatro categorias, de acordo com a proposta da 
OMS16: (a) certamente provocado, quando a mulher admitiu 
ter provocado o aborto ou quando foram encontrados sinais 
clínicos de intervenção, tais como laceração cervical e/ou cor-
po estranho na vagina ou no útero; (b) provavelmente provo-
cado, quando a mulher não admitiu ter provocado o aborto, 
mas referiu gravidez não planejada e foram encontrados sinais 
de sepse ou peritonite; (c) possivelmente provocado, quando 
somente uma das duas condições descritas em (b) esteve pre-
sente. Todos os outros casos de abortamento foram classifica-
dos como espontâneos.
O cálculo do tamanho da amostra foi realizado utilizando-se 
técnica de amostragem probabilística por tipicidade descrita 
por Diógenes17. Desta forma, foi selecionado um subgrupo da 
população feminina de Maceió que fez uso e representou o per-
fil epidemiológico de uma maternidade conveniada ao SUS. A 
amostra final foi definida em 1000 mulheres com diagnóstico 
médico de abortamento incompleto, sendo considerada para 
este cálculo a amplitude da população estimada em 10.000 
mulheres, cotando-se um nível de confiança de 95,5% e uma 
margem de erro de mais ou menos 3%. O software Epi-Info, 
versão 6.04d, foi utilizado na preparação e exploração, por meio 
de frequências e tabelas.

RESUltADOS

Foram investigadas 1000 mulheres durante o período de estudo, 
de acordo com os dados apresentados na tabela 1. Considerando 
o grupo etário, a maior proporção de mulheres (62%) encon-
trava-se na faixa dos 20 aos 29 anos, seguida pelas adolescentes 
(20,10%). Não houve diferença dos tipos de abortamento em 
relação à faixa etária. Em todos os tipos, a maior proporção ocor-
reu na mesma faixa de idade em que predominaram os abortos de 
modo geral, ou seja, de 20-29 anos. 
Com relação ao estado civil, as mulheres com parceiro estável 
estão relacionadas em maior percentual com abortamento espon-
tâneo (44%). Os abortamentos certamente provocados apresen-
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taram percentual semelhante quanto a estar ou não com parceiro. 
Nas mulheres sem parceiro, foi mais prevalente o tipo de aborta-
mento possivelmente provocado (42%).
Quanto à etnia, a maior prevalência de abortamento foi  verificada 
em mulatas (66%), seguido das brancas (28%) e negras (6%).
As análises dos resultados da tabela 1 revelaram que o abortamen-
to provocado esteve associado com maior proporção de mulheres 
com parceiro (p < 0,0001. Qui-quadrado = 48). Não houve asso-
ciação estatisticamente significante com idade materna menor de 
20 anos ou com algum grupo étnico específico.
A tabela 2 mostra a distribuição das características de exposição 
materna pelos tipos de abortamento. A maioria das mulheres em 
todas as categorias do abortamento não fazia uso de álcool ou de 
fumo. Entretanto, as análises dos resultados evidenciaram que o 
abortamento provocado esteve associado com o tabagismo (p = 
0,02. Qui-quadrado = 4,9).
Quanto à contracepção, observou-se que 70% das mulheres 
não usavam método contraceptivo no mês da gestação, e 13% 
referiram uso de anticoncepcional injetável trimestral. Um redu-
zido número (4) citou uso de preservativo nas relações sexuais. 
Evidenciou-se que o abortamento provocado esteve associado 
com a ausência de uso de quaisquer métodos contraceptivos (p = 
0,0001. Qui-quadrado = 129).
Entre as mulheres atendidas por abortamento, 72% haviam ini-
ciado a atividade sexual na faixa etária dos 15 aos 25 anos, e a 
maior frequência dos abortamentos espontâneos, a coitarca acon-
teceu dos 26 aos 39 anos.
Dentre as que referiram ter provocado o abortamento ou com 
quadro em que a interrupção foi, supostamente provocada, se 
deveu consequentemente sob analise estatística, a falta de pla-
nejamento (p = 0,000001. Qui-quadrado = 910) da gravidez e a 
gravidez indesejada (p = 0,000001. Qui-quadrado = 851) indica-
tivas assim, do abortamento provocado.
O alcoolismo, a coitarca antes dos 15 anos e o número de parcei-

ros maior ou igual a quatro não estiveram estatisticamente asso-
ciados com o abortamento provocado nesta casuística.
A tabela 3 mostra dados da distribuição das características repro-
dutivas pelos tipos de abortamento. Em 182 pacientes de aborta-
mento certamente provocado, a idade gestacional em que ocor-
reu a perda gestacional, em 102 delas, foi antes de 12 semanas, 
isto é, na fase de abortamentos precoces. Com relação ao número 
de gestação, entre as mulheres com abortamento provocado, o 
maior percentual era de duas gestações anteriores.
Quanto à ocorrência de aborto prévio, verificou-se que a maioria  
tinha história anterior de abortamento. Entre aquelas que foram 
classificadas como abortamento provocado, em 56% há relato de 
um aborto anterior a essa gestação; em 16%, dois abortos; em 
4%, três abortos, e em 3% quatro ou mais abortos. No aborta-
mento espontâneo, 222 referiam um aborto anterior.
Quanto ao número de partos, observou-se que foi superior a qua-
tro (p = 0,03. Qui-quadrado = 4,6), que se mostrou estatistica-
mente associado com o abortamento provocado.
Não foi detectada associação do abortamento provocado com a 
idade gestacional (igual ou superior a 16 semanas), com o núme-
ro de gestações ou de abortamentos anteriores iguais ou superio-
res a quatro.
A tabela 4 apresenta os métodos utilizados para indução do abor-
tamento. A maioria das mulheres, 88,9%, classificadas na cate-
goria de abortamento certamente provocado relatou o uso de 
misoprostol isolado ou em combinação com outros métodos na 
indução do abortamento. 
A tabela 5 mostra que houve nove casos de perfuração uterina, 
isto é, 1%, sendo que, em três o abortamento foi certamente pro-
vocado. Entre os casos com perfuração uterina, em nove, o tipo 
de abortamento foi certamente provocado, não havendo caso de 
perfuração no abortamento espontâneo.
A transfusão sanguínea foi realizada em 19, sendo que, em 15 
delas, o abortamento foi provocado. 

Tabela 1 – Distribuição das características sócio-demográficas maternas pelos tipos de abortamento.
Tipos de Abortamentos

Variáveis Provocado Espontâneo Total
Certamente Provavelmente Possivelmente

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
Idade

< 15 - 1 (7) 9 (64) 4 (29) 14 (1)
15-19 37 (20) 3 (2) 84 (44) 63 (34) 187 (19)
20-29 111 (18) 12 (2) 273 (44) 224 (36) 620 (62)
30-39 30 (20) 3 (2) 60 (39) 60 (39) 153 (15)
40-49 4 (15) 1 (4) 8 (31) 13 (50) 26 (3)

Estado civil
*Com parceiro *92 (29) *10 (3) *148 (47) *298 (44) 684 (68)
Sem parceiro 90 (13) 10 (1) 286 (42) 66 (21) 316 (32)

Etnia
Branca 51 (18) 7 (2) 122 (44) 102 (36) 282 (28)
Mulata 120 (18) 13 (2) 280 (43) 242 (37) 655 (66)
Negra 11 (17) - 32 (51) 20 (32) 63 (6)

Total 182 (18) 20 (2) 434 (44) 364 (36) 1000 (100)
N = número. *Diferença estatisticamente significante com p < 0,0001.
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Tabela 2 – Distribuição das características de exposição materna pelos tipos de abortamento.
Tipos de Abortamentos

Variáveis Provocado Espontâneo Total
Certamente Provavelmente Possivelmente

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
Álcool

Sim 29 (24) 1 (1) 50 (40) 43 (35) 123 (12)
Fumo*

Sim 28 (22) 2 (2) 64 (48) 36 (28) 130 (13)
Anticoncepcional

Nenhum* 88 (13) 10 (1) 265 (38) 333 (48) 696 (70)
Acho 10 (36) 1 (4) 15 (53) 2 (7) 28 (3)
Injeção mensal - - 3 (100) - 3 (0)
DIU 5 (27) - 13 (68) 1 (5) 19 (2)
Injeção trimestral 39 (30) 4 (3) 76 (58) 12 (9) 131 (13)
Coito Interrompido 37 (31) 5 (4) 62 (52) 15 (13) 119 (12)
Condor 3 (75) - - 1 (25) 4 (0)

Coitarca
10-14 61 (23) 5 (2) 108 (42) 86 (33) 260 (26)
15-25 121 (17) 15 (2) 321 (45) 263 (36) 720 (72)
26-39 - - 5 (25) 15 (75) 20 (2)

Número de parceiros
1 50 (12) 5 (1) 176 (43) 180 (44) 411 (41)
2 ou 3 106 (22) 11 (2) 214 (45) 147 (31) 478 (48)
4 ou + 26 (23) 4 (4) 44 (40) 37 (33) 111 (11)

Gravidez planejada
Sim 11 (3) - 11 (3) 364 (94) 386 (39)

Gravidez desejada
Sim - 2 (1) 36 (8) 364 (91) 402 (40)

Total 182 (18) 20 (2) 434 (44) 364 (36) 1000 (100)
N = número. *Diferença estatisticamente significante com p < 0,02.

Tabela 3 – Distribuição das características reprodutivas pelos tipos de abortamento.
Tipos de Abortamentos

Variáveis Provocado Espontâneo Total
Certamente Provavelmente Possivelmente

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
Idade Gestacional
  ≤ 10 60 (15) 6 (2) 162 (42) 158 (41) 386 (39)
  11-12 102 (22) 11 (2) 214 (45) 144 (31) 471 (47)
  13-15 11 (12) 2 (2) 38 (40) 43 (46) 94 (9)
  16+ 9 (18) 1 (2) 20 (41) 19 (39) 49 (5)

Número de gestações
  1 49 (17) 5 (2) 101 (35) 130 (46) 285 (29)
  2 60 (20) 7 (2) 135 (43) 109 (35) 311 (31)
  3 37 (20) 3 (2) 89 (46) 58 (32) 187 (19)
  4+ 36 (17) 5 (2) 109 (50) 67 (31) 217 (22)

Número de partos
  0 48 (15) 5 (2) 115 (37) 146 (46) 314 (31)
  1 70 (20) 9 (3) 150 (45) 108 (32) 337 (34)
  2 34 (18) 1 (1) 95 (49) 63 (32) 193 (19)
  3 14 (18) 1 (1) 37 (46) 28 (35) 80 (8)
  4 +* 16 (21) 4 (5) 37 (49) 19 (25) 76 (8)

Aborto anterior
  0 38 (18) 3 (1) 106 (50) 66 (31) 213 (21)
  1 106 (20) 14 (2) 222 (39) 222 (39) 564 (56)
  2 25 (15) 2 (1) 80 (50) 54 (34) 161 (16)
  3 9 (24) 1 (3) 15 (41) 12 (32) 37 (4)
  4+ 4 (16) - 11 (44) 10 (40) 25 (3)

Total 144 (14) 17 (2) 328 (33) 298 (30) 1000 (100)
N = número. *Diferença estatisticamente significante com p < 0,004.
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DiSCUSSÃO

No Brasil, a interrupção da gravidez é considerada legal, quando 
se trata de risco para a vida da mulher ou gestação decorrente 
de estupro. Em todas as outras situações, constitui-se em crime 
passível de punição legal. Também é possível que pacientes que 
provocaram o abortamento por esta razão tenham preferido de-
clará-lo como espontâneo, receosas da discriminação pela equipe 
assistencial, gerando assim uma informação incorreta de que o 
abortamento provocado vem diminuindo no Brasil4.
Entre os 1000 casos estudados, 63,6% foram considerados como 
abortamento provocado, em Maceió-Alagoas, pela classificação pro-
posta pela OMS16,17; abortamento certamente provocado foi eviden-
ciado em 18,2%; o provavelmente provocado em 2%; o possivel-
mente provocado em 43,4%, e abortamento espontâneo em 36,4%.  
Fonseca e col.18 observaram em Florianópolis, que em 620 casos de 
abortamento incompleto, utilizando-se a classificação proposta pela 
OMS, foram encontrados 73% dos casos de abortamento provo-
cado, sendo 50,5%, considerados como possivelmente provocado.
Em estudo realizado em Goiás19 e Fortaleza15, considerando-se 
as mulheres admitidas com complicações de abortamento, ob-
servou-se que 40% a 48%, respectivamente, foram classificados 
como abortamento provocado.
Os resultados também mostram contingentes de mulheres que 
buscam atendimento hospitalar para o tratamento do abor-
tamento certamente provocado é constituído por jovens, 50% 
delas com parceiro estável.  Os resultados do presente estudo as-
semelham-se com os descritos em outras regiões do Brasil15,18-21,.
O uso de álcool e fumo foi baixo na população estudada; em 
ambos, 87% das mulheres não eram usuárias. 
Existe consenso na literatura que o uso abusivo de álcool22-24 e de 
tabaco23,25  aumenta o risco de ocorrência de abortamento espon-
tâneo, possivelmente por alterações de vascularização da decídua; 
entretanto parece não haver estudos relacionando estes hábitos à 
prática do abortamento provocado.

Tabela 4 – Proporção do abortamento certamente provocado, segundo 
o método utilizado
Métodos Números de Casos (%)
Misoprostol 162 89,01
Chás 7 3,85
Sonda 3 1,65
Permanganato de potássio 10 5,49
Total 182 100,00

Tabela 5 – Distribuição das complicações maternas pelos tipos de abor-
tamento.
Tipos de Abortamentos Complicações

Perfuração Transfusão Total
Certamente provocado 3 (2) 4 (2) 182 (18)
Provavelmente provocado - 1 (5) 20 (2)
Possivelmente provocado 6 (1) 10 (2) 434 (43)
Espontâneo - 4 (1) 364 (37)
Total 9 (1) 19 (2) 1000 (100)

Quanto aos métodos contraceptivos, as mulheres, tanto do grupo 
de abortamento provocado, como do espontâneo, possivelmente 
não estavam utilizando método contraceptivo (69,6%). É de se 
destacar o fato de que praticamente nenhuma fazia uso de preser-
vativo, igualmente17, observando entre os casos de pacientes com 
abortamentos provocados que 54% das mulheres não utilizavam 
qualquer método contraceptivo no mês que engravidaram.
No presente estudo, o abortamento foi provocado em 89,01% 
pelo uso de misoprostol. Este medicamento comercializado desde 
o início da década de 1990, com indicação de tratamento para 
doença péptica, mostrou-se eficiente na indução do abortamen-
to, tornando-se popularmente conhecido para este fim. Este fato 
contribui consideravelmente na redução das complicações infec-
ciosas em pacientes com abortamento provocado. A frequência 
do uso de misoprostol, pelas mulheres da presente pesquisa, foi 
superior aos descritos em outros estudos18. Este medicamento 
que não é adquirido com facilidade, pois a forma de compra em 
balcão de farmácia exige o receituário médico; assim, observa-se 
que, na prática do abortamento provocado, o acesso à sua compra 
é feito de forma clandestina.  
Em estudo com 1456 mulheres com quadro de abortamento26, 
apurou que o método utilizado para provocá-lo foi o misoprostol 
sozinho, em um quarto dos casos; as sondas vieram em segundo 
lugar, com 20%, juntamente com o uso de chás associados ao 
misoprostol, também com 20%.
O número de casos de abortamentos provocados com sequelas graves 
e o coeficiente de letalidade têm apresentado acentuada diminuição. 
É possível que esteja relacionado com o crescente uso de misoprostol, 
como método abortivo, por mulheres de baixa renda14,19.

Neste estudo, o maior percentual de abortamento provocado foi com 
idade gestacional abaixo de 12 semanas. Na Philadelphia25, verifica-
ram que o maior número de abortamentos provocados incompletos 
acontecia entre 10 e 12 semanas de gravidez. Ramos, Ferreira e Sou-
za26 verificaram que a média da idade gestacional não ultrapassava 12 
semanas nos casos de abortamentos espontâneos e de 10,5 semanas 
nos casos provocados, o que é inferior ao referido por outros estudos 
em países latino-americanos, na década de 1980.
No presente estudo, a maioria das mulheres com abortamento 
provocado encontrava-se na segunda gestação. Nesse sentido foi 
possível apurar que 28,5% das mulheres em questão tiveram pelo 
menos uma gestação anterior. Outros autores27 apuraram que o 
abortamento era mais observado, a partir da terceira gestação. 
Em outro estudo28, a paridade em um grupo de pacientes com 
abortamentos provocados foi observada proporção elevada das 
que reportaram ter três ou mais filhos vivos, o que poderia dar 
a entender que as mulheres, de uma maneira geral, procuram o 
aborto após a primeira gestação. Abortamento provocado acon-
tece em mulheres com filhos, com parceiros estáveis; mas sem 
acesso a uma efetiva contracepção, e de proteção contra infec-
ções sexualmente transmissíveis. Diferentemente na Dinamarca29 
registrou-se maior número de abortamentos espontâneos e pro-
vocados por ocasião da primeira gravidez
Quanto à ocorrência de aborto prévio, verificou-se que 56,4% 
das mulheres que abortaram relataram história de aborto ante-
rior. Outro estudo18 verificou que apenas 48,3% das mulheres 
relataram aborto.
Neste estudo observou-se no abortamento provocado, complica-



194

Chaves JHB, Oliveira EM, Bezerra AFS e col.

Rev Bras Clin Med. São Paulo, 2011 mai-jun;9(3):189-94

ção como perfuração uterina em nove casos. Da mesma forma, 
as pacientes que necessitaram de transfusão sanguínea estavam, na 
maioria, classificadas como abortamento provocado (15 em 19). 
Não foi observado perfuração nos casos de abortamento espontâ-
neo. A realização de pesquisas epidemiológicas com pacientes in-
ternadas por complicações relacionadas ao abortamento tem espe-
cial relevância para o estudo da morbimortalidade maternas e para 
estimativa dos custos direcionados ao cuidado à esta doença30,31.
Em todos os casos selecionados para o presente estudo, o trata-
mento de escolha foi a curetagem uterina para remoção dos restos 
placentários. A curetagem uterina, indicada para o esvaziamento 
uterino por abortamento incompleto, é o segundo procedimento 
obstétrico mais realizado nos hospitais do SUS, superado apenas 
por partos normais. Ele é o método mais realizado no tratamen-
to do aborto na grande maioria dos hospitais da rede pública 
do Brasil18. Griebel e col.33 ressaltaram que a escolha da paciente 
constitui outra razão para que se opte por ele.
Diante do exposto, este estudo permitiu traçar o perfil de mu-
lheres com risco de provocarem o abortamento: mulheres jo-
vens com idade média de 23 anos; maioria delas mulatas, com 
gestação anterior; uso incorreto de contraceptivos; têm relações 
sexuais sem proteção para doenças sexualmente transmissíveis, 
e gravidez não planejada e não desejada. Assim sendo, os re-
sultados confirmam a necessidade de maior atenção à assistên-
cia e ao planejamento familiar, como também à promoção de 
programas que, efetivamente, permitam o controle da gravidez 
indesejada.
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