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Introdução: A anencefalia é uma malformação congênita que afeta o sistema nervoso central, 

com defeito no fechamento do tubo neural. Essa malformação ocorre entre a terceira e a 

quarta semanas de gestação, abrangendo o que dará origem ao cérebro e à medula espinhal, 

resultando na ausência total ou parcial da calota craniana e do cérebro[1]. Segundo o 

Ministério da Saúde[2] a anencefalia é incompatível com a vida, a maioria dos fetos com essa 

malformação são natimortos e o restante morre dentro de horas ou poucos dias após o parto. O 

prolongamento dessa gestação pode afetar o bem-estar psico emocional da mulher e ocasionar 

danos físicos a sua saúde, a medida que ela fica mais suscetível a complicações durante a 

gestação como hipertensão arterial, gravidez prolongada, apresentação pélvica ou de face, 

distócia bisacromial, rotura prematura de membranas, retenção placentária, atonia uterina e 

poli-hidrâmnio. Devido a esses riscos, em 2012 o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, 

que a mulher com gestação de anencéfalo poderá manter ou interromper a gestação, se assim 

o desejar. Portanto, não se faz necessária qualquer autorização judicial para a realização do 

procedimento. Cabe ressaltar que a interrupção da gestação em casos de anencefalia não pode 

ser configurada como abortamento, pois se trata de interrupção terapêutica da gestação pelos 

riscos aumentados à saúde das gestantes e fetos sem possibilidade de vida extrauterina[2]. 

Nesse contexto, destaca-se que a equipe de enfermagem tem papel fundamental nesse 

processo, pois são os profissionais que geralmente estão mais próximos da gestante durante a 

internação. Desse modo, o profissional de enfermagem deve realizar o acolhimento da 

gestante, executando a escuta qualificada durante todo o processo de interrupção terapêutica 

da gestação até a sua recuperação clínica. Dessa forma, será realizado um cuidado integral 

com intuito de reduzir danos e proporcionar conforto para a mulher nesse momento de 

sofrimento[3]. Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem no 

enfrentamento do diagnóstico de anencefalia no cuidado à parturiente obstétrica. Descrição 

da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa do tipo relato 

de experiência, desenvolvido por acadêmicas de enfermagem da Universidade Federal do 

Pará (UFPA), durante o semi-internato da atividade curricular Obstetrícia, no período de 08 a 

18 de outubro em maternidade do Pará. Primeiramente, sobre orientação e supervisão docente 

foi disponibilizado o prontuário da parturiente para leitura sintética e anotação dos dados de 

identificação, no diagnóstico de internação indicava feto anencéfalo, na conduta médica 

constava interrupção da gestação. Assim, orientados quanto a abordagem devida e munidos 

dessas informações preliminares, nos direcionamos ao leito da parturiente, procedemos as 

apresentações, o motivo da visita e os cuidados de enfermagem a serem realizados como a 

aferição dos sinais vitais e exame físico. Durante todo este processo percebemos os 

sentimentos de ansiedade e angústia expressados pela parturiente tanto em sua fala quanto em 

sua expressão corporal. Durante a anamnese, colhemos a informação de que o bebê era 

esperado e que a família se preparava para o nascimento, porém a descoberta da malformação 
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havia causado mudanças expressivas na vida da família. Resultados: A importância da 

maternidade é uma construção social que gera principalmente nas mulheres o sentimento de 

realização, frente a isso, a descoberta da gravidez gera no imaginário da mulher diversas 

expectativas sobre a gestação e nascimento de uma criança perfeita. Assim, o diagnóstico de 

malformação como a anencefalia gera diversos sentimentos negativos como angústia, medo, 

culpabilização por parte da mulher por se sentir incapaz e responsável pela situação, 

frustração e ansiedade[4]. Tais sentimentos foram percebidos durante a coleta de dados e 

informações com a paciente. Ademais, observamos o sentimento de ansiedade em torno do 

procedimento de interrupção da gestação, haja vista que para a gestante esse é um momento 

de muito sofrimento e angústia, pois terá que passar por todo o processo de trabalho de parto e 

ao término, não terá seu filho nos braços. Nesse sentido, um estudo realizado com mulheres 

que passaram por esse processo aponta que as gestantes que decidiram interromper a gestação 

desejavam que o procedimento fosse realizado o mais rápido possível para que pudessem 

abreviar aquele momento[4]. A gestante relatou estar recebendo todo o suporte da equipe 

multiprofissional do hospital, bem como as orientações e informações sobre a anencefalia e 

suas complicações tanto para ela quanto para o feto. Cabe ressaltar que ao decidir realizar a 

interrupção terapêutica da gestação a mulher deve assinar o termo de compromisso e 

novamente receber todas as orientações acerca da gestação e do procedimento[2]. O 

enfermeiro como membro da equipe multidisciplinar deve reconhecer a importância da sua 

atuação frente às gestantes com diagnóstico de feto anencéfalo e prestar um cuidado 

humanizado e integral para essas mulheres. Conclusão: São notórios os sentimentos de culpa, 

impotência, medo, angústia e ansiedade nas mulheres que recebem o diagnóstico de feto 

anencéfalo. A interrupção terapêutica da gestação em casos de feto com anencefalia, apesar de 

ser legalizada no Brasil, ainda é um processo desconhecido e estigmatizado tornando o 

enfrentamento do diagnóstico um procedimento doloroso e traumatizante tanto para a gestante 

quanto para os seus familiares. Nessa perspectiva, é necessário que a equipe de enfermagem 

esteja atenta às questões afetivas e sociais da mulher, prestando apoio emocional e conforto 

durante o processo de interrupção da gestação até a alta hospitalar. Os cuidados com essa 

mulher perpassam todos os níveis de atenção à saúde, assim a equipe multiprofissional e o 

profissional de enfermagem são responsáveis pelo aconselhamento e planejamento familiar 

com o intuito de prevenir e diminuir os riscos de uma nova gestação com malformação fetal. 

 

Descritores: Anencefalia, Aborto terapêutico, Cuidado de enfermagem. 
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