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O tema foi escolhido com o intuito de mostrar que o aborto pode ser legalizado e trazer mais Direitos
para as mulheres, assim como em outros países onde o mesmo não é um crime, acredito que o número
de casos não aumentaria, mas traria um Direito de saúde às mulheres que o realizam, pois com o
aborto clandestino mulheres não sobrevivem ou ficam com sequelas para o resto da vida. Na maioria
dos casos as mulheres que realizam o aborto clandestino não o fazem pelo simples fato de não querer
a criança e sim por ter uma condição financeira precária ou por falta de apoio da família ou do próprio
pai, casos em que se essas mulheres tivessem o filho ele poderia crescer em um ambiente que lhe
traria diversos problemas. Como exemplo, em casos de estupro, nem todas as mulheres que são
vítimas deste crime querem realizar o aborto, em alguns casos elas querem ter o filho, sendo assim
nem todas as mulheres que não tem condições de criar o filho querem tira-lo e o aborto legalizado
não seria um incentivo para todas quererem realiza-los, mas sim uma questão de saúde pública para
as mulheres que o querem fazer. O trabalho traz índices de morte e problemas de saúde que mulheres
que realizam o aborto clandestino veem tendo após o procedimento, onde se o aborto fosse legalizado
poderia ser realizado em um hospital, com médicos e todos os cuidados necessários. A questão em
que a legalização do aborto pode ser um objetivo de saúde pública para as mulheres que o fazem
clandestinamente, um direito que toda mulher deveria ter sobre o seu corpo e o seu futuro, que pode
deixar de ser um crime e que pessoas entendam a importância disso. A maneira pela qual a lei autoriza
o aborto às mulheres vítimas de estupro ou a gestantes que correm risco de vida, é satisfatória, tendo
em vista que já é um grande passo para a legalização geral de o aborto acontecer, pois mulheres nesta
situação já puderam recorrer à saúde pública para realiza-los, o que diminuiu o índice de mulheres
mortas por tentarem fazer aborto clandestino onde foram vítimas de um estupro. No Brasil a realidade
é que milhares de mulheres procuram clínicas clandestinas, dispondo-se a diversos tipos de
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contaminação e infecção, além da falta de conhecimento das pessoas que praticam o abortamento
clandestino gerando um problema de saúde pública para o Estado resolver. Mas ao que parece esta
questão não é lembrada por pessoas que debatem o tema e com esta pesquisa pretendo mostrar que a
legalização pode não ser tão errônea quanto a maioria da população julga, mostrando exemplo de
outros países onde o aborto é legalizado e os casos de aborto não aumentaram por este motivo,
também mulheres puderam ter mais direitos sobre si e suas escolhas. A metodologia utilizada para a
construção do presente trabalho foi o método de pesquisa dedutiva, abordando consultas em artigos
e revistas jurídicas, também buscas em site de exemplos de casos e fontes de noticiarias, por fim
utilizando o Código Penal para referência do Direito das mulheres. No Brasil o aborto ocorre em 10%
dos casos de gestação e na maioria deles o aborto é provocado. O abortamento procede de
necessidades insatisfeitas do planejamento reprodutivo, envolvendo a falta de informações acerca da
anticoncepção, falta de acesso aos métodos, falhas no uso, uso irregular ou inadequado, ou ainda por
falta de acompanhamento pelos serviços de saúde. Um dos estudos apresenta os primeiros resultados
da Pesquisa Nacional sobre Aborto (PNA), um estudo feito na casa de mulheres de todo o Brasil. Na
entrevista, além da idade, foi perguntada a idade de realização do último aborto. As ênfases mostraram
que o aborto não era realizado somente para desprezar a vida reprodutiva ou para evitar filhos em
idades avançadas, cerca de 60% das mulheres fizeram seu último aborto no centro do período
reprodutivo, entre 18 e 29 anos. Sempre é importante destacar que adolescentes estão em maior
vulnerabilidade para a prática do aborto, sendo assim, é necessário que exista uma maior discussão
de determinantes e experiências da gravidez e do aborto nessas fases da vida. Ao se tratar da questão
aborto, é preciso ponderar a circunstância brasileira de desigualdade e exclusão social de uma grande
parcela da população, no qual os efeitos atingem principalmente mulheres e jovens. A desigualdade
destes dois grupos da população configura diferentes possibilidades para pessoas de distintos níveis
sociais, com diferentes configurações de família, condições materiais de existência, perspectivas e
inserções no mercado de trabalho. E perante a uma gravidez não programada, esses determinantes
implicarão, para as mulheres, possibilidades diversas frente à decisão de sua interrupção ou não.
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