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Diversos conteúDos sobre o aborto já 

foram publicaDos na think olga, por 

isso resolvemos reunir toDo esse rico 

material e compilar as informações que 

acreDitamos ser funDamentais sobre o 

assunto e que contam com consulta e 

curaDoria Da anis - instituto De bioética. 

é ao quebrar tabus, aprenDer sobre o 

corpo, os Direitos e a lei que vamos 

nos sensibilizar por essa luta para que 

nenhuma mulher precise morrer ou ser 

presa por um aborto. um lembrete: você 

não precisa ser a favor Do aborto para ser 

a favor De que não seja um tema De caDeia, 

mas De saúDe e De cuiDaDo.

separamos as informações por temas para 

ficar ainDa mais fácil De tirar suas DúviDas. 
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O que é O abOrtO?
Aborto não é um termo sim-

ples de definir, porque é ao mes-
mo tempo um conceito médico, 
penal e moral. 

Do ponto de vista médico, 
significa a interrupção de uma 
gestação. Por vezes, é um proce-
dimento médico de tamanha im-
portância que pode ser a única 
maneira de salvar a vida de uma 
mulher em risco — isso explica 
por que é uma necessidade de 
saúde e um cuidado médico. 

Do ponto de vista legal, o 
aborto está definido no Código 
Penal Brasileiro no título de 
crimes contra a pessoa e capítu-
lo de crimes contra a vida. Ou 
seja, é em regra um crime, a não 
ser nas três situações em que 
não é penalizado: se for a única 
maneira de salvar a vida da mu-
lher, se a gestação for resultante 
de um estupro ou se o feto for 
diagnosticado com anencefalia. 

Do ponto de vista moral, é 
uma questão que causa intensa 

controvérsia por ser definido 
por alguns códigos religiosos 
como um pecado ou uma grave 
ofensa a princípios de fé. Assim, 
não há uma resposta única para 
definir o que é aborto: depende 
de qual perspectiva você venha 
a assumir.

quais sãO Os tipOs  
de abOrtO?

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) classifica dois 
métodos seguros: o aborto com 
medicamentos e o aborto por 
procedimento médico, realizado 
em unidades de saúde com equi-
pamentos específicos.

Podemos dizer que há ainda 
um terceiro tipo, que é o abor-
to inseguro: aquele realizado 
pelas mulheres na ilegalidade, 
com medicamentos desconhe-
cidos e de qualidade duvidosa, 
em clínicas ilegais ou sozinhas, 
com agulhas de crochê e outros 
meios precários e perigosos à 
sua vida.

Aborto: o que é
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O abOrtO é um prOcedimentO 
segurO?

Sim, se realizado em condi-
ções legais e conforme as regras 
de cuidado em saúde. É um 
procedimento tão seguro que a 
Organização Mundial da Saú-
de reconhece que o aborto por 
medicamentos, nas primeiras 9 
semanas de gestação, pode ser 
realizado pela própria mulher, 
em casa, sem a presença de mé-
dicos ou enfermeiros. Quando 
realizado em uma unidade de 
saúde, recomenda-se repouso de 
apenas 30 minutos, após o qual 
a mulher pode voltar às suas 
atividades normais, caso se sinta 
bem para isso.

cOmO é O prOcedimentO  
dO abOrtO?

Depende da situação. Uma 
mulher que realize a interrupção 
da gestação no início, esteja bem 
de saúde, informada e esclare-
cida, pode fazer o aborto com 
medicamentos e sozinha, por via 

oral ou introduzindo na vagina 
doses repetidas do medicamento 
indicado por médicos. Caso  
suas condições não permitam,  
o mesmo procedimento pode  
ser realizado em uma unidade 
de saúde, com acompanhamento 
profissional. Já no aborto por 
procedimento médico, se faz a 
retirada do conteúdo uterino 
com um pequeno aparelho de 
aspiração a vácuo, manejado 
por um médico.

http://thinkolga.com/
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a partir de que mOmentO 
pOdemOs falar em gestaçãO?

Não há um consenso sobre 
quando se pode falar em início 
de uma gestação. Em termos 
estritamente biológicos, a ges-
tação para alguns tem início na 
fecundação, quando o esperma-
tozoide encontra o óvulo, para 
outros tem início na nidação, 
quando esse conjunto de células 
se acomoda na parede do útero 
para se desenvolver. O que isso 
significa? Que a biologia tem 
diferentes estágios para dizer 
quando começa a gestação, e as 
várias respostas a essa pergunta 
não resolvem a discussão sobre 
proteção de direitos.

qual é a diferença entre 
embriãO e fetO?

É uma diferença sobre es-
tágios de desenvolvimento. A 
discussão sobre essa diferença 
foi um debate muito importante 
em um momento no Brasil em 
que se discutia sobre o uso de 

tecnologias reprodutivas, como 
fertilização in vitro, e pesquisas 
com células tronco. Embrião 
foi definido como o conjunto 
de células que se forma após 
a concepção, estágio que dura 
algumas semanas, após o qual 
passa a ser denominado feto, até 
o fim da gestação. Mas, nova-
mente, não podemos confundir 
a definição biológica sobre fases 
de desenvolvimento celular e o 
debate sobre garantias de direi-
tos, porque a biologia, com es-
sas classificações, não responde 
às nossas maiores inquietações 
morais e legais sobre aborto.

a vida cOmeça na 
cOncepçãO?

Essa não é uma discussão que a 
ciência responda. É verdade que 
na concepção há a individualiza-
ção do desenvolvimento celular 
de um possível futuro organismo, 
mas esse fenômeno depende de 
uma atividade vital anterior, com 
o encontro de células que tam-

Corpo e saúde
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bém estão vivas, como o óvulo e 
o espermatozóide. Ou seja, a bio-
logia não nos fornece um marco 
que possa responder à controvér-
sia moral sobre o aborto.

Se formos buscar a resposta 
nas leis brasileiras, concluiremos 
que não, já que a Constituição 
Federal fala em proteger a vida, 
mas não fala que a vida começa 
na concepção. 

Tanto é assim que já existem 
hipóteses legais para realização 
de um aborto, que não são con-
sideradas inconstitucionais. Mas 
é importante lembrar sempre 
que essa é uma resposta norma-
tiva para garantia de direitos: as 
pessoas são livres para acreditar 
que o desenvolvimento celular de 
uma futura pessoa possa come-
çar na concepção, mas isso não 
nos permite conclusões sobre ga-
rantias jurídicas ou mesmo sobre 
a proibição do aborto.

quais sãO Os riscOs  
dO abOrtO?

De acordo com a OMS, para 
os procedimentos recomenda-
dos, complicações são extrema-
mente raras e o risco de morte é 
insignificante. O principal risco 
do aborto é a ilegalidade: são as 
mulheres expostas aos métodos 
inseguros da clandestinidade 
que sofrem os maiores riscos.

abOrtar dói?
Se realizado em condições 

seguras e conforme as recomen-
dações da OMS, as dores que 
uma mulher pode enfrentar são 
semelhantes ao desconforto da 
cólica menstrual, e podem ser 
amenizadas com o uso de anal-
gésicos. Ou seja, não são dores 
muito diferentes daquelas que as 
mulheres já estão acostumadas 
em seu cotidiano. Mas é claro 
que a dor depende do acesso 
das mulheres à informação, aos 
métodos legais e ao apoio. Os 
métodos inseguros e clandes-
tinos podem ser dolorosos e 
ameaçar a saúde.

http://thinkolga.com/
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quantOs abOrtOs 
acOntecem pOr anO  
nO brasil? é cOmum?

Sim, o aborto é um evento 
comum na vida reprodutiva das 
brasileiras. Precisamos lembrar 
quem são aquelas que abortam: 
mulheres comuns, em geral casa-
das, que já têm filhos e declaram 
seguir uma fé cristã, segundo a 
Pesquisa Nacional do Aborto 
(PNA), desenvolvida pela Anis – 
Instituto de Bioética. 

E são milhares: 1 em cada 
5 mulheres até os 40 anos no 
Brasil. A PNA 2016 mostrou 
que mais de meio milhão de mu-
lheres fez um aborto em 2015 
(uma mulher por minuto). Boa 
parte deles na clandestinidade, o 
que nos leva a um estimado alto 
número de mortes  por aborta-
mento mal-sucedido.

Pode ser a irmã, a avó, a vizi-
nha, a professora, a manicure ou 
a médica. Trata-se de um núme-
ro difícil de estimar, porque, em 
um contexto de criminalização, 

as mulheres ainda têm muitos 
motivos para mentir e omitir 
sua experiência de aborto em 
uma pesquisa. A certeza é de 
que é um fato comum.

pOr que as mulheres ainda 
engravidam sem querer 
apesar da dispOsiçãO de 
cOntraceptivOs e camisinha?

Por diversos motivos: 
• porque os métodos falham; 
• porque se acredita que cabe 
apenas às mulheres e não aos 
homens planejar a reprodução, 
o que impede que o aprendiza-
do e a responsabilidade sobre 
a prevenção seja conjunto e 
compartilhado; 
• porque nem todas as mulheres 
têm acesso à informação e aos 
métodos de contracepção;
• porque quanto ao uso de 
métodos como a camisinha, as 
mulheres precisam negociar seu 
uso com os homens, o que é 
negado por muitos;
• porque o uso de vários mé-

Dados e história

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232017000200653&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232017000200653&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232017000200653&script=sci_abstract&tlng=pt
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todos exige uma disciplina a 
longo prazo que é muito difícil 
de ser mantida, especialmente 
se não falarmos sobre educação 
sexual nas escolas, com amplo 
acesso à informação e ao debate 
sobre sexualidade.

O que uma cOnversa sObre 
“ideOlOgia de gênerO” tem  
a ver cOm abOrtO?

Quem acredita que falar sobre 
sexualidade e gênero nas esco-
las é “ideologia” rejeita que se 
ensine adequadamente sobre 
reprodução, planejamento fa-
miliar, métodos contraceptivos, 
formas de combate à violência e 
prevenção a doenças ou gesta-
ções indesejadas. Falar sobre 
tudo isso é um dos caminhos 
para fazer com que o aborto seja 
um procedimento cada vez me-
nos necessário, uma vez que se 
possa fazer uma forte aposta em 
acesso à informação e preven-
ção. Curiosamente, a conclusão 
lógica é que todos que defendem 

políticas eficazes para redução 
do número de abortos deveriam 
ser ferrenhos partidários da  
educação sexual nas escolas —  
o que é exatamente o contrário 
do debate que temos visto.

quem abOrta?
Considerando toda a popu-

lação feminina entre 18 e 39 
anos no Brasil, 4,7 milhões de 
mulheres já fizeram aborto ao 
menos uma vez na vida. O perfil 
da mulher que aborta é comum: 
67% têm filhos, 88% declaram 
ter religião, sendo que 56% 
são católicas, 25% evangélicas 
ou protestantes e 7% exercem 
outras religiões. Isso significa 
que 2,6 milhões de mulheres 
católicas já fizeram aborto ao 
longo da vida. 

A PNA 2016 também reve-
lou que o aborto é um evento 
comum da vida reprodutiva de 
mulheres de todas as classes so-
ciais e níveis educacionais, mas 
as mulheres negras e indígenas, 

http://thinkolga.com/
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com menor escolaridade e que 
vivem no Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste apresentaram 
taxas de aborto mais altas.

legalizar O abOrtO nãO 
custaria muitO carO para  
a saúde pública?

O sistema público de saúde 
gasta mais com curetagem e 
com as internações por compli-
cações decorrentes do aborto 
clandestino do que gastaria se  
o aborto fosse legalizado no 
Brasil. No Sistema Único de 
Saúde (SUS), o número de cure-
tagens pós-aborto ou puerpério 
se manteve nos últimos anos 
(190 mil em 2013, 187 mil 
em 2014 e 181 mil em 2015) 
enquanto o número de AMIUs, 
que é o esvaziamento do útero 
por aspiração manual intraute-
rina, aumentou (5.704 em  
2013, 8.168 em 2014 e 10.623 
em 2015). O custo, somando 
ambos os procedimentos, foi  
de R$ 40,4 milhões.

em casO de estuprO seguidO 
de gravidez, O abOrtO é um 
direitO, certO?

Sim, mas cerca de 7% dos 
casos de violência sexual re-
portados ao SUS resultaram em 
gravidez em 2011 e 67,4% das 
mulheres que passaram por esse 
sofrimento não tiveram acesso 
ao serviço de aborto legal na 
rede pública de saúde, segundo 
estudo divulgado pelo Insti-
tuto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas (Ipea), com base em 
dados do Sistema de Informa-
ção de Agravos de Notificação 
(Sinan) do SUS. Isso quer dizer 
que mais de dois terços de mu-
lheres que ficaram grávidas em 
decorrência de um estupro tive-
ram que gestar o bebê. Segundo 
o Conselho Federal de Medici-
na, o aborto é a quinta causa de 
mortalidade materna no Brasil.
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em que casOs é permitidO 
abOrtar?

Em três circunstâncias: caso 
seja a única maneira de salvar  
a vida da mulher; caso a mulher 
tenha engravidado em decor-
rência de um estupro; ou caso 
a mulher esteja grávida de um 
feto com anencefalia.

é simples cOnseguir  
um abOrtO nOs casOs 
permitidOs pOr lei?

O Censo do Aborto Legal, 
realizado pela Anis – Instituto 
de Bioética, mostrou que, em 
todo o país, em 2013, existiam 
apenas 37 serviços que rea-
lizavam o aborto em caso de 
gravidez decorrente de estupro; 
30 declararam realizar o abor-
to em caso de anencefalia e 27 
declararam fazê-lo em caso de 
risco de morte para a mulher. 

Em 7 estados do país, não 
havia nenhum serviço em ati-
vidade e em apenas 4 estados 
havia serviços fora das capi-

tais. Mesmo nas localidades 
onde havia o serviço, as mu-
lheres ainda enfrentam imensas 
barreiras morais e religiosas 
para serem atendidas. Por isso, 
não, não é simples conseguir 
um aborto nem mesmo nos 
casos permitidos em lei.

quandO O abOrtO  
se tOrnOu crime?

Da forma como conhecemos 
hoje, aborto é “crime contra a 
vida” desde o Código Penal de 
1940. A única alteração nessa 
legislação desde os anos 40 foi 
a autorização do aborto em 
caso de anencefalia, o que foi 
reconhecido pelo Supremo  
Tribunal Federal em 2012. 

uma mulher cOmete um crime 
aO dizer que fez um abOrtO?

Caso uma mulher tenha 
feito aborto há menos de 8 
anos, não é recomendável que 
fale publicamente sobre sua 
história, pois corre o risco de 

legislação

http://thinkolga.com/
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ser denunciada. Isso acontece 
porque dizer que cometeu um 
aborto é confessar um crime, 
o que pode gerar investigação 
policial e penal dentro desse 
prazo. O conselho é sempre 
que não se diga, a não ser que 
se faça uma ampla discussão 
e debate sobre o tema, em 
que várias mulheres decidam 
contar suas histórias como 
forma de resistência política – 
ou, o que é ainda mais seguro, 
que mulheres contem histórias 
acontecidas há mais de 8 anos.

abOrtO é infanticídiO?
Não. Há sentidos sociais e 

penais distintos para cada uma 
dessas práticas. Aborto é a 
interrupção de uma gestação, 
infanticídio é o homicídio de 
uma criança. No Código Penal 
hoje vigente no país, há dife-
renças ainda mais específicas: 
infanticídio não é o homicídio 
de qualquer criança nem por 
qualquer pessoa, é o crime co-

metido por uma mulher contra 
o próprio filho, durante o par-
to ou logo após. Já o aborto é 
criminalizado se for cometido 
pela própria grávida ou por 
outra pessoa, com ou sem o 
seu consentimento.
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O que significa legalizar  
O abOrtO?

Significa que as mulheres não 
vão para a cadeia por terem fei-
to um aborto. Nenhuma mulher 
será obrigada a fazer um aborto 
caso o procedimento seja legali-
zado, mas aquelas que o fizerem 
não serão presas.

mas pOr que é tãO 
impOrtante descriminalizar  
O abOrtO?

Porque diz respeito a todas 
as mulheres. Por ano, mais 
de meio milhão de mulheres 
brasileiras recorrem a métodos 
ilegais, humilhantes e arrisca-
dos de abortar. Descriminalizar 
o aborto é a melhor maneira de 
entender a mulher, compreen-
der o que a levou a tomar essa 
decisão. 

Os casOs de abOrtO  
vãO aumentar?

Na verdade, há uma tendên-
cia de diminuição do número 

de abortos nos países que o 
legalizaram. Isso acontece por-
que, quando o aborto é tratado 
como uma necessidade de saúde 
reprodutiva das mulheres, o 
sistema de saúde passa a conse-
guir cuidar melhor e ouvi-las 
sem ameaça de prisão ou 
estigma, sendo possível com-
preender e responder às razões 
pelas quais elas vivem gestações 
não-planejadas. Se uma mulher 
pode procurar um hospital para 
fazer um aborto sem medo, ela 
também pode receber apoio 
para não viver uma gravidez 
não-planejada, seja aprendendo 
mais sobre planejamento fami-
liar e métodos contraceptivos, 
acessando métodos mais ade-
quados para suas necessidades 
em diversos cenários, inclusive 
na escola, ou mesmo sendo pro-
tegida de violência sexual.

pOr que 12 semanas é  
O períOdO prOpOstO pela 
açãO que está nO supremO 

Descriminalização

http://thinkolga.com/
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tribunal federal para  
O abOrtO ser feitO?

Há várias razões. A primeira 
é porque este é o tempo ges-
tacional que grande parte das 
mulheres faz aborto no mundo. 
Estudos dos Estados Unidos e 
do Reino Unido mostram, por 
exemplo, que por lá mais de 
90% das mulheres abortam até 
a 13ª semana.

A segunda porque é muito 
seguro, com baixo risco de 
complicações que exijam aten-
dimento hospitalar quando o 
aborto é realizado até 12 sema-
nas. É tão seguro que Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) 
recomenda que, até 9 semanas 
de gestação, o aborto com 
medicamentos seja realizado na 
própria casa das mulheres, após 
orientação médica adequada 
e acesso a medicamentos, de 
forma a garantir maior privaci-
dade e bem-estar a elas.

A terceira é porque esse é o 
principal marco temporal de 

aborto legal seguido internacio-
nalmente: Alemanha, Áustria, 
Bulgária, Bélgica, Cidade do 
México (México), Dinamarca, 
Espanha, Finlândia, Guiana 
Francesa, Eslováquia, Estônia, 
França, Grécia, Itália, Hungria, 
Letônia, Lituânia, Moçambi-
que, República Tcheca, Rússia, 
Suíça, Uruguai autorizam a 
interrupção da gestação por 
decisão da mulher até 12 sema-
nas de gestação (África do Sul, 
Austrália, Camboja, Canadá, 
China, Estados Unidos, Países 
Baixos, Romênia e Suécia che-
gam a ter prazos maiores).

O abOrtO vai passar a ser 
cOnsideradO um métOdO 
cOntraceptivO?

Não. A legalização não leva 
à banalização do aborto. Os 
países que já descriminaliza-
ram o procedimento possuem 
dados confiáveis de declínio 
permanente de procedimentos 
abortivos.
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pOr que O feminismO 
cOnsidera O abOrtO  
um direitO da mulher?

Porque todo o processo 
que diz respeito à gravidez e 
ao parto ocorre nos corpos 
das mulheres. Assim, não 
escutá-las sobre uma questão 
que diz respeito aos seus cor-
pos só pode ser uma grave 
violação de direitos. 

Colocar a questão nes-
ses termos é assumir que o 
debate sobre o aborto não é 
só uma demanda feminista, é 
uma demanda de quem quer 
que reconheça que as pessoas 
afetadas pelas leis devem fa-
zer parte de sua formulação. 
Apenas uma mulher pode 
dizer sobre o que é tomar 
uma decisão tão íntima e 
crucial em sua vida, como a 
de gestar ou não um futuro 
filho. Não há outro caminho 
em uma democracia laica a 
não ser o de ouvir as mulhe-
res nesse tema.

se O abOrtO fOr 
legalizadO, as mulheres 
vãO ser Obrigadas  
a abOrtar?

Não. Pela legislação atual, 
as mulheres são obrigadas 
a manter uma gestação em 
quase qualquer circunstância, 
mas, se o aborto for legali-
zado, não haverá uma obri-
gação oposta. A única coisa 
que haverá é a possibilidade 
de escolher prosseguir ou não 
com a gestação, conforme o 
que se considere melhor para 
sua vida e saúde.

http://thinkolga.com/
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O que acOntece cOm  
a mulher após O abOrtO?

Se ela não for denunciada, 
nada. Ela pode talvez viver a 
vida amedrontada, porque a lei 
penal a ameaça com prisão de 
1 a 3 anos caso seja descoberta. 
Mas nos países em que o aborto 
é legalizado, as mulheres sim-
plesmente seguem com as suas 
vidas e suas decisões.

pOr que O assuntO  
é tãO tabu?

Porque diz respeito ao controle 
da reprodução, ou seja, falar em 
aborto é falar sobre o contro-
le das famílias, um tema que é 
central para muitas religiões, e 
por isso gera tanta controvérsia 
moral. Mas é importante lembrar 
que o aborto nem sempre foi 
condenado pela Igreja Católica, 
por exemplo. Da mesma maneira 
que o tema se transformou em 
tabu em um momento histórico, 
podemos também nos esforçar 
para colocá-lo em um outro tipo 

de debate: trazendo as mulheres e 
suas necessidades de saúde para o 
centro da discussão, e debatendo 
abertamente sobre direitos.

pOr que as mulheres 
abOrtam?

As mulheres abortam porque, 
em determinadas circunstâncias, 
chegam à conclusão de que aque-
le não é o momento para uma 
gravidez e para um filho. Quan-
do abortam, as mulheres sabem 
o que estão fazendo, pois tomam 
uma decisão baseada em suas 
necessidades e experiências. E 
nós sabemos quem são elas: em 
sua maioria, são mulheres que já 
são mães e sabem o que é preciso 
para cuidar de uma criança, que 
são casadas e têm uma família, 
que acreditam em uma fé para 
decisões importantes da vida. 
As razões que essas mulheres 
enfrentam para decidir por um 
aborto são singulares e íntimas 
e só devem ser enfrentadas por 
elas mesmas.

Pelo fim do tabu
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pOr que nãO ter O filhO  
e dar para adOçãO em vez  
de abOrtar?

Porque se a gravidez é obriga-
tória, se impõe que essa mulher 
experimente a barriga crescer, o 
corpo modificar e dar a luz, se 
constituindo socialmente como 
uma mulher que é mãe e que 
será questionada sobre a criança 
nascida. Não é possível conce-
ber a mulher apenas como um 
repositório de gravidez: não é 
simples passar pela gestação de 
um futuro bebê que não se vai 
maternar, e essa pode ser uma 
experiência de intenso sofrimen-
to às mulheres. Esse é mais um 
motivo pelo qual é preciso ouvir 
as mulheres se queremos falar 
sobre decisões reprodutivas.

a OpiniãO dO hOmem, também 
respOnsável pela gestaçãO, 
nãO cOnta? 

A gestação e o aborto aconte-
cem no corpo da mulher e é  
ela quem deve poder decidir.  

Ao companheiro, cabe apoiá-la  
e fazer-se presente quando 
requisitado ou necessário. Vale 
lembrar que a lei prevê pena de 
prisão de até 3 anos para uma 
mulher grávida que abortar, mas 
do outro lado responsável pela 
gestação, muitos homens não 
querem filhos, não apoiam suas 
companheiras, as abandonam e 
nada acontece com eles. Imagina 
enfrentar dor, medo e angústia 
e ainda ser presa em vez de ser 
acolhida? 

http://thinkolga.com/
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é verdade que, Onde O abOrtO 
fOi legalizadO, a prática se 
tOrnOu menOs cOmum, Ou 
seja, O númerO de abOrtOs 
realizadOs caiu?

Sim, e por uma questão muito sim-
ples: uma vez que o aborto é legaliza-
do, as mulheres passam a ser atendi-
das na rede oficial de saúde e passam 
a poder ser melhor informadas sobre 
contraceptivos e planejamento fami-
liar, que são procedimentos incluídos 
no procedimento de cuidado ao abor-
to. É no atendimento a essas mulhe-
res que é possível conhecer melhor 
quais são as falhas da política de 
saúde para melhor corrigi-las, e assim 
atuar com mais eficácia na prevenção 
às gestações indesejadas, ao mesmo 
tempo em que não se deixa de garan-
tir o aborto como um direito.

quer um exemplO?
Na França, desde que foi descrimi-

nalizado, em 1975, as taxas de aborto 

diminuíram de 19,6 por 1.000 mulhe-
res em idade reprodutiva (de 15 a 49 
anos) para 14,8 por 1.000 mulheres, 
em 1990. Isto é, houve uma redução 
de 24,5% no número de abortos. 
Desde então, a taxa tem se mantido 
constante, e abaixo da média mundial.

A conclusão de pesquisas em 
diversos países é clara: o que reduz o 
número de gestações não-desejadas 
e, consequentemente, de abortos não 
é a proibição penal, mas o acesso 
amplo e de qualidade à educação 
sexual integral e à métodos con-
traceptivos eficazes, o combate à 
violência sexual e o fortalecimento 
da igualdade de gênero.

Caso isso acontecesse no Brasil, 
não teria mais um mercado clandes-
tino sem respeito à vida da mulher. 
Aborto deve ser tratado como 
questão de saúde pública e não de 
polícia. Junto com a legalização do 
aborto viria acompanhamento médi-
co, psicológico e social. 

Experiências 
de outros países
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descriminalizar O abOrtO 
cOntribui para O cuidadO 
cOm a saúde da mulher? 

Sim. Mesmo quando legal, 
não é simples ter acesso ao 
procedimento e, legal ou não, 
mulheres continuam abortando 
em situações precárias que mui-
tas vezes levam à morte. 

Como mudar essa realida-
de? “Há vários caminhos para 
alterar esse regime perverso de 
enquadramento do aborto, mas 
o mais simples deles é afastar 
as religiões das leis: nenhuma 
mulher será forçada a fazer um 
aborto contra sua vontade, mas 
um Estado laico deve garantir 
as formas de proteção à saúde 
que estão a sua disposição. Des-
criminalizar é proteger a saúde; 
descriminalizar é permitir que 
cada mulher, na intimidade de 
suas escolhas, tome suas de-
cisões”, afirma a antropóloga 

Debora Diniz, pesquisadora  
da Anis - Instituto de Bioética.

O que fazer para 
pressiOnar?

A primeira coisa é que todas 
nós, mulheres, entendamos que 
o assunto tem a ver com todas 
nós. Ainda que você nunca faça 
um aborto, é essencial enten-
der que, a partir da legalização 
dele, a vida de muitas mulheres 
pode ser salva. É muito difícil 
obter dados sobre mulheres 
que apelam à ilegalidade: com 
os caminhos claros, é possível 
apoiá-las e orientá-las para a 
melhor solução possível.

o que isso tem 
a ver com você

http://thinkolga.com/
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há pedidOs Oficiais pela 
descriminalizaçãO  
dO abOrtO?

Sim. Em março de 2017, o 
PSOL, em parceria com Anis – 
Instituto de Bioética, levou ao 
Supremo Tribunal Federal uma 
Ação de  Descumprimento  de  
Preceito Fundamental (ADPF). 
A ação protocolada pede que 
se torne legal o aborto até 12 
semanas de gestação. Segundo 
a ação protocolada, os artigos 
124 e 126, que criminalizam o 
aborto, vão contra a Constitui-
ção de 1988, que prevê o direito 
à dignidade, à autonomia e à 
cidadania da mulher. O aborto, 
enquanto crime, força a mulher 
a seguir por caminhos perigosos 
e solitários. 

O que significa açãO 
prOtOcOlada?

É uma ação judicial que, se 
decidida favoravelmente, terá o 
poder de mudar o entendimen-
to da lei sobre aborto em todo 

o país. Hoje, uma mulher que 
faz aborto pode ser condenada 
a pena de prisão de até 3 anos, 
e a pessoa que ajudar a realizar 
o aborto (profissional de saúde, 
amiga, familiares, por exemplo) 
pode ser condenada a pena de até 
4 anos. Caso a ação seja vitorio-
sa, as mulheres e os profissionais 
de saúde não precisarão mais 
temer a cadeia ao tomar uma de-
cisão reprodutiva ou ajudar uma 
mulher a tomar uma decisão para 
proteção da sua saúde.

quantO tempO deve levar  
até uma resOluçãO? 

A tramitação da ação pode levar 
meses ou anos – segundo Debora 
Diniz, o Supremo tem seu próprio 
tempo. É justamente por isso que 
é importante trazer a discussão, 
sempre que possível, para o deba-
te público – entender o quanto a 
descriminalização do aborto é es-
sencial é também entender porque 
os direitos da mulher serão, sem 
dúvida, transformados também.

Situação atual

http://www.psol50.org.br/
http://anis.org.br/
http://anis.org.br/
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Às ruas!
No final de 2015, dezenas de 

milhares de mulheres foram às 
ruas protestar contra o projeto 
de lei 5.069/2013, de autoria  
do deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), que dificulta a 
interrupção da gravidez mesmo 
em casos de estupro. O PL esta-
belece que os casos de estupro 
sejam obrigatoriamente notifi-
cados às autoridades e que as 
mulheres passem por um exame 
de corpo de delito. Protestar é 
importante porque mostramos 
que somos muitas, estamos 
unidas, e não vamos aceitar 
retrocessos.

precisamOs falar  
sObre abOrtO

Por ser um assunto tão tabu 
para a moral hegemônica, o 
aborto não é discutido aberta-
mente como deveria. Muitas têm 

medo de serem julgadas ou até 
denunciadas ao falar sobre, mas 
uma em cada cinco mulheres já 
abortaram no Brasil. Ou seja, 
todo mundo conhece alguém 
que já abortou, mulheres co-
muns que se sentiram crimino-
sas por não poder tomar uma 
decisão amparada pelo Estado. 
Falar sobre é importante para 
derrubar o mito de que aborto 
é algo que só “certas” mulheres 
fazem. “Vamos contar essas his-
tórias de duas maneiras: rom-
pendo a fantasia de que  
a mulher que aborta é distante 
da mulher comum, afinal ela é a 
mulher comum, mas mostrando 
como o aborto é um evento per-
turbador para as mulheres co-
muns pela ilegalidade. Precisa-
mos falar mais do aborto como 
evento comum e retirá-lo dessa 
classificação ‘tabu’ imposta 
pelos homens para aumentar o 

Como envolver-se com
a luta pela legalização

http://thinkolga.com/
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pânico e controle. Aborto é um 
evento ordinário à vida repro-
dutiva das mulheres. Vergonho-
sa é sua criminalização”, afirma 
Debora Diniz, pesquisadora do 
Instituto de Bioética Anis.

resistência
É inegável a manobra política 

e religiosa para transformar o 
aborto em uma questão moral. 
A começar pela pergunta “você 
é contra ou a favor do aborto?”: 
ninguém deve ser contra ou a 
favor de deixar pessoas toma-
rem decisões privadas sobre suas 
vidas seguindo sua religião ou 
não. A questão é: uma mulher 
que aborta deveria ser presa? 
Ou ainda: por que uma prote-
ção à saúde da mulher é crime? 
“Temos que resistir, enfatica-
mente, às tentativas de trans-
formar aborto em questão de 
opinião, pró ou contra, ou ple-
biscito. Nosso desafio é enqua-
drar o aborto em outros termos: 
queremos falar de mulheres, não 

de quando a vida humana tem 
início; queremos falar de tortura 
psicológica contra as mulheres, 
e não se a adoção deveria ser 
um dever; queremos falar de 
patriarcado, e não de religiões”, 
diz Debora Diniz, pesquisadora 
do Instituto de Bioética Anis. 

Pode-se considerar errado 
uma mulher abortar e mesmo 
assim ser a favor da descrimi-
nalização do aborto para salvar 
vidas. O debate sobre o tema 
não exige respostas prontas e 
opinião formada sobre o início 
da vida ou sobre o aborto em si, 
já que a decisão pelo aborto é 
individual e íntima sem fórmu-
las sobre certo ou errado. Fato 
é que um estado democrático e 
laico deveria prover cuidados 
de saúde das mulheres e isso 
envolve disponibilizar o acesso 
ao aborto seguro a todas.
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