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EXPERIENCE REPORT

Introduction: The provoked or induced abortion, in its defini-
tion, is the act of stopping pregnancy for external and intentional 
reasons before extrauterine viability. The physical and emotional 
consequences that abortion entails, which can lead to irrevers-
ible sequelae, and even to the death of women, miscarriage 
is the loss of a pregnancy before the 20th week. Leading to a 
feeling of pain not only by mourning, but also for the suffering of 
abortion (Sell, Sandra Elisa, et al.; 2015). For Sescato, Souza 
and Wall (2008), pain is considered a sensory and subjective 
experience. pain is also related to several factors that influence 
your perception, such as fear, mental stress, tension, fatigue, 
loneliness, social and affective helplessness, and ignorance of 
what is happening. Objective: To describe the experience ex-
perienced by a nursing student during nursing care in abortion 
situation. Methodology: This is a descriptive study of the report 
of experience in a public maternity hospital in the municipality of 
Maceió-AL, in 2015. Results: During nursing care provided to a 
woman in an abortion situation, it was noticeable through physi-
ognomy that she had severe pain. Faced with an exhaustive rou-
tine of health professionals, care without directly worrying about 
pain making care mechanically, thus, and there is no concern 
in trying to calm the patient not passing information about the 
procedures and techniques to be performed, forgetting even to 
identify themselves. Conclusion: In view of the experience ex-
perienced, the importance of a team qualified to assist patients 
in complex situations such as abortion, with adequate reception, 
was evidenced, taking into account the moment of physical and 
emotional pain suffered by the patient, seeing him thus, holisti-
cally. 
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A DOR EM SITUAÇÃO DE ABORTAMENTO 

ESPONTÂNEO: UM RELATÓRIO DE EXPERIÊNCIA 

Introdução: O aborto provocado ou induzido, em sua 

definição, é o ato de interromper a gestação por motivo 

externo e intencional antes da viabilidade extrauterina. As 

consequências físicas e emocionais que o aborto 

acarreta, podendo levar a sequelas irreversíveis, e até 

mesmo à morte das mulheres, o aborto espontâneo é a 

perda de uma gravidez antes da 20 ª semana. Levando a 

um sentimento de dor não somente pelo luto, mas 

também pelo sofrimento do abortamento (Sell, Sandra 

Elisa, et al.; 2015). Para Sescato, Souza e Wall (2008), a 

dor é considerada uma experiência sensorial e subjetiva. 

a dor também está relacionada a vários fatores que 

influenciam na sua percepção, como o medo, stress 

mental, tensão, fadiga, solidão, desamparo social e 

afetivo, e ignorância do que está acontecendo. Objetivo: 

Descrever a experiência vivenciada por uma acadêmica 

de enfermagem durante a assistência de enfermagem em 

situação de abortamento. Metodologia: Trata-se de um 

estudo descritivo do tipo relato de experiência em uma 

maternidade pública no município de Maceió- AL, em 

2015. Resultados:  Durante a assistência de 

enfermagem prestada a uma mulher em situação de 

abortamento, era perceptível através da fisionomia que a 

mesma apresentava dor intensa. Diante de uma rotina 

exaustiva dos profissionais da saúde, o atendimento sem 

se preocupar diretamente com a dor tornando à 

assistência de forma mecânica, com isso, não havendo 

preocupação em tentar acalmar a paciente não passando 

informações sobre os procedimentos e técnicas a ser 

realizadas, esquecendo até mesmo em se identificar. 

Conclusão: Diante da experiência vivenciada, 

evidenciou-se a importância de uma equipe habilitada 

para assistir pacientes em situações complexas como o 

abortamento, com acolhimento adequado, levando em 

consideração o momento de dor física e emocional sofrido 

pela paciente, enxergando-o assim, de forma holística. 

Descritores: Dor; Aborto Espontâneo; Assistência de 

Enfermagem. 
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