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RESUMO 
 

O aborto induzido é a interrupção de uma gravidez, onde o feto é expulso antes do final do seu 
desenvolvimento. O objetivo deste trabalho foi  constatar se houve casos de abortamento na cidade 
de Cambará –Pr , a faixa etária dessas  mulheres , os procedimentos e materiais utilizados , saber 
quantas delas realmente conseguiram concluir esse aborto, e as causas que levaram essas mulheres 
a tomarem tal decisão.Os resultados mostram que , a faixa etária das mulheres que chegam a esses 
locais com sintomas de aborto induzido foram de 13 a 23 anos , onde as mesmas não tinham uma 
relação conjugal fixa com o parceiro, condição social para proporcionar a sustentabilidade dessa 
gravidez. Fizeram a utilização de   medicamentos como Cytotec® além de , chás e ervas. Todas as 
mulheres que deram entrada nos hospitais concluíram o aborto e acabaram tendo complicações por 
retenção de restos placentários ,perfuração do útero e até esterilidade .  
Palavras-chave: aborto;abortamento,gravidez interrompida. 
 

ABSTRACT 
The induced abortion is the interruption of a pregnancy where the fetus is expelled before the end of 
its development. The research aimed to see if there were cases of abortion in the city of Cambará-Pr, 
the age group of women, procedures and materials used, how many of them actually managed to 
conclude that abortion, and the causes that led these women to take such a decision . The results 
show that the age group of women who come to these places with symptoms of induced abortion were 
13 to 23 years, where they had not fixed a conjugal relationship with the partner, social condition to 
provide the sustainability of this pregnancy. They have made the use of drugs as Cytotec ® beyond, 
teas and herbs. All women who were brought in hospitals concluded abortion and ended up having 
complications by remnants of placental retention, perforation of the uterus and even sterility.  
Keywords: abortion, abortion, pregnancy interrupted. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

O aborto consiste na interrupção da gravidez podendo  ser espontâneo ou 

induzido. É  espontâneo quando o embrião é expulso espontaneamente pelo útero 

sem nenhuma intervenção, enquanto o aborto induzido  é feito intencionalmente 

através de uma intervenção externa.(SANTOS, 1986) 

De acordo com Tiese e Henshaw (1986) apud  Hardy et al; 2001.   O aborto 

induzido expõe a mulher a vários riscos e complicações gravíssimas que variam de 

acordo com a maneira que é realizado, porém existem poucas informações na 

literatura que concretize esta relação. Essas complicações constituem um problema 



sério principalmente para as mulheres de comunidades menos favorecidas que não 

recebem atendimento médico (LADIPO,1987 apud HARDY et al; 2001 ). 

Devido ao grande aumento dos casos de aborto induzido e levando em 

conta a verificação de possíveis complicações causadas por estes métodos na 

maioria das vezes agressivos a mulher, torna-se de grande  importância e  grande 

urgência tomar providências sobre as ocorrências desses casos (COOK,1991 apud 

HARDY ,E ; COSTA,R. et al; 2001) 

Muitas vezes o aborto provocado é visto apenas como um problema médico 

e com isso fica em um segundo plano  os aspectos psicológicos e sociais 

(PINOTTI,1969; GALBINSKI, 1971; BOEHS 1983; et al ; apud COSTA.R. ; et al ). 

“O aborto induzido é crime no Brasil, só é legalmente permitido quando é 

para salvar a vida da mulher ou quando essa concepção ocorre devido a um estupro  

e mesmo assim mulheres cometem esse ato . A penalidade para as mulheres que 

se submetem ao aborto ilegal varia de um a dez anos de prisão com a pena 

duplicada para os que auxiliaram nesse ato”, conforme  o código penal  artigos 

126,129,decreto lei nº2848 de 7 de Dezembro e emendas 1941-1969. 

Quando a mulher comete um aborto ela é considerada a única responsável 

por esse ato,  acabando sendo a criminosa principal . As conseqüências dessa 

decisão, são tratadas como uma questão da saúde da mulher e do bem estar da 

família (COOK,1991 apud HARDY ,E ; COSTA,R. et al; 2001). 

No início da década de 70 houve ocorrências de 600 mil a 3 milhões de 

abortos induzidos com o uso de drogas, ervas, venenos, instrumentos perfurantes e 

atuações de parteiras dentre outros métodos, somente a partir da década de 80 que 

vieram a ser substituídos pelo uso do Misoprostal conhecido como Cytotec, que é 

capaz de interromper a gestação. O medicamento é  na maioria das vezes adquirido, 

em farmácia  sem prescrição médica segundo dados de COSTA et al,(1989). 

Smigay (1993) e Ramíres Galvez (1999) apud Duart.G. et al (2002), 

apontam que o envolvimento masculino na questão do aborto depende do tipo da 

relação existente entre o casal, se a gravidez acaba acontecendo em um 

relacionamento ocasional ou muito recente onde a participação do homem na 

discussão sobre abortar ou não é determinante. 

A metodologia utilizada pelas mulheres que cometeram o aborto induzido foi 

na maioria dos casos , o uso do Cytotec, chás ,ervas e até mesmo soda caústica, 



que acaba resultando em complicações que pode leva-lá a morte (HENSAW, 1990; 

apud MARTINS , RAMOS.et al 1991). 

As complicações de um aborto induzido em condições precárias trazem 

graves  conseqüências como perfuração do útero, retenção de restos  placentários 

infecções, peritonite, tétano e septicemia ou ainda seqüelas ginecológicas estão 

incluídos a esterilidade, inflamação das trompas e sinéquias uterinas (BARROSO  & 

CUNHA .1980 ; TIETZE ; HENSHAW .1986 apud HARDY,E. ; ALVES ,G.2001) 

 Tieze e Henshaw (1986), apud Hardy,E. ; Alves ,G.(2001) , afirmam que : 

“A incidência das complicações do aborto está relacionado com a forma como ele é 

realizado”. 

Assim, foram objetivos desse trabalho, levantar quais foram as  causas e 

conseqüências de realizar um aborto induzido,levantando os seguintes pontos: 

Proporcionar as orientações sobre o que é o aborto induzido; descrevendo o que 

leva a mulher a cometer esse ato. Também foi objetivo deste presente trabalho 

observar os materiais utilizados no ato do aborto, verificando o número de abortos 

que são realizados e observando as complicações que afetam as mulheres por 

cometerem o aborto. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

O material humano utilizado para realizar este trabalho   constará de  

médicos e enfermeiros dos Hospitais Municipais, Pronto Socorro e Postos de Saúde 

da cidade de Cambará –Pr localizada , (23° 2′ 45″ S; 50° 4′ 26″ W) , região Norte 

pioneiro do Paraná e Sul do Brasil  , sendo microrregião de Jacarezinho - PR .  

O questionamento constará dos seguintes itens: Se houve casos de 

abortamento na cidade; A faixa etária dessas mulheres; Materiais utilizados para 

elas cometerem esse aborto; A quantidade que realmente tiveram esse aborto; O 

motivo que levou essas mulheres a cometerem esse ato; Quais as  complicações 

que tiveram por cometer o aborto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Foi revelado pelo presente trabalho, realizado nos hospitais municipais 

nos postos de saúde e pronto socorro da cidade de Cambará – Pr, onde foi revelado 



que a faixa etária das mulheres que chegam a esses locais com sintomas de aborto 

induzido foram de 13 a 23 anos,onde a maioria apenas namorava ou era solteira 

,utilizaram na maioria das vezes para cometer esse ato chás e ervas, e uso de 

medicamento como Cytotec® onde todas elas conseguiram realmente concluir esse 

aborto. Tiveram  complicações como retenção de restos placentários ,perfuração do 

útero e até esterilidade. O motivo que levou essas mulheres a cometer esse ato 

variava de acordo com cada uma ,como o parceiro não querer a gravidez ,pela sua  

condição social ,numero de filhos ou por não ter certeza de quem era o verdadeiro 

pai da criança. 

 

CONCLUSÃO 
 

 Pelo exposto, concluiu-se que, o índice de aborto induzido na cidade 

de Cambará, ocorre devido aos fatores socioeconômicos como: não ter um parceiro 

fixo, condição social para proporcionar a sustentabilidade dessa gravidez e 

desconhecimento sobre as conseqüências. Entre as conseqüências desse ato, sita-

se o problemas de tétano, septicemia, esterilidade e até a morte da paciente. 
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