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Visto que esse seja um assunto extremamente delicado de se falar, quando se tem o 
diagnóstico de anencefalia, algumas mulheres decidem levar a gestação até o final, 
por amor ou por fé, querem beijar o bebê como ele é e despedir-se para sempre. Sem 
dúvida é uma maravilhosa decisão, no entanto em segundo lugar vem as mulheres 
que desejam livrar-se desta gravidez, querem exercer a liberdade de decidir sobre o 
assunto. Já a causa da anomalia, é uma má formação do cérebro durante a formação 
embrionária, que acontece entre 16º e o 26º dia de gestação, caracterizada pela 
ausência total ou parcial do encéfalo e da caixa craniana do feto. Em 100% dos 
casos, o diagnósticos é dado por meio de ultrassonografia, não havendo margem de 
erro. No Brasil, o aborto é permitido para vítimas de violência sexual, quando é 
comprovado quando o feto é anencéfalo ou quando a gravidez for de alto risco para a 
saúde da mulher. O procedimento gratuito já está disponível no sistema único de 
saúde (SUS), mulheres de 09 a 60 anos de idade podem solicitar o atendimento. 
Neste trabalho ainda não concluído, o método utilizado serão o auxiliar e técnicas de 
pesquisa, outros métodos serão incluídos porém ainda não definido no momento.  
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