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O cio nº 1533/2018/GRI/CG-CFP
Vossa Excelência
Ministra Rosa Weber
Supremo Tribunal Federal
Por e-mail: adpf442@s .jus.br
Assunto: Contribuições do CFP para a Audiência Pública - aspectos interpreta vos dos arts. 124 e 126
do Decreto-lei nº 2.848/1940
Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 576600014.000004/2017-66.
Vossa Excelência, Ministra Rosa Weber,
1.
O Sistema Conselhos de Psicologia, com jurisdição em todo o território nacional, é
cons tuído pelo Conselho Federal de Psicologia e os 23 (vinte e três) Conselhos Regionais de Psicologia. A
função precípua do Sistema Conselhos é orientar, ﬁscalizar, e disciplinar o exercício proﬁssional, de forma
a zelar pelos preceitos é cos da proﬁssão e pela sua qualidade técnico-cien ﬁca. A Psicologia, como
Ciência e Proﬁssão, fundamenta suas mais diversas prá cas no respeito e na promoção da liberdade, da
dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, bem como na promoção da saúde e da
qualidade de vida das pessoas e cole vidades, tal como constante no Código de É ca do Proﬁssional
Psicólogo, Resolução CFP 010/2005. Tal compromisso é co é também manifestado na atuação
proﬁssional que visa a produção de bem estar, saúde integral e vida digna para todas as pessoas, se
comprometendo, para tal, com a eliminação de qualquer po de violência, negligência, exploração,
opressão e crueldade. A Psicologia deve, portanto, se posicionar, agindo sobre as situações que
intensiﬁquem a vulnerabilidade social e psicológica, que provocam intensos quadros de sofrimento
psíquico, como é o caso da manutenção de uma gravidez que não foi escolhida pela mulher.
2.
O Sistema Conselhos e a representação das mais de 317.000 (trezentos e dezessete mil)
Psicólogas e Psicólogos brasileiros se dá de maneira democrá ca e representa va, com a manutenção de
espaços de deliberação cole va. Considerando tais espaços democrá cos e delibera vos, a Psicologia
brasileira manifestou publicamente sua posição em defesa da legalização do aborto. Tal consideração
consta no Relatório Final do VII Congresso Nacional da Psicologia, realizado em 2010:
Reconhecendo tanto a complexidade do tema, quanto os direitos sexuais e reprodu vos das
mulheres e entendendo a situação de sofrimento decorrente da criminalização e da falta de acesso
aos serviços de saúde, os/as delegados/as do VII Congresso Nacional de Psicologia vêm manifestar
seu apoio à legalização da prá ca do aborto no Brasil, independente de a gravidez ser decorrente de
violência ou haver risco de morte para a mulher. (VII Congresso Nacional de Psicologia, 2010,
p.159).

3.
Em 2012 a Psicologia reaﬁrmou sua posição, por ocasião de proposta de juristas e parecer
do Conselho Federal de Medicina a respeito da revisão do Código Penal, no que se refere à
descriminalização do aborto no país. Tal manifestação resgatou a pactuação, pelo Estado brasileiro, com
Tratados Internacionais relacionados à garan a dos Direitos Sexuais e Direitos Reprodu vos das
mulheres, ressaltando a intransigente defesa pelo respeito a autonomia e autodeterminação das
mulheres. Este compromisso rejeita qualquer deliberação heterônoma às mulheres, que, seja delegando
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a proﬁssionais de saúde ou a qualquer outro fórum ou ins tuição, evidencie lógicas tutelatórias de recusa
ao reconhecimento da capacidade de agência moral das mulheres.
4.
Em consideração à objeção de consciência, a Psicologia a reconhece como um direito de
proﬁssionais que, entretanto, não deve se sobrepor na perspec va de impedir o direito à assistência
integral à saúde das pessoas, ressaltando as norma vas do Ministério da Saúde, de que recai sobre
proﬁssionais e ins tuições a responsabilidade sobre encaminhamentos a outros proﬁssionais e serviços
de referência.
Aborto e Saúde Mental: contribuições da Psicologia
5.
O aborto no Brasil é tratado, no seu debate público, por um viés, polarizado, polemista e
espetacularizado, reﬂe ndo, por um lado, o pluralismo moral próprio às mais diversas sociedades e, por
outro lado, o intenso processo de disputa jurídica, também moral, religiosa e, de modo mais amplo,
polí ca, em torno da deﬁnição do aborto e da legislação sobre o aborto. (Gonçalves, Dias, 2017).
6.
No que se refere às questões envolvendo a prá ca do aborto e saúde mental das
mulheres, objeto frequentemente inserido no debate público, sobretudo pelos posicionamentos
contrários ao pedido da ADPF 442, defende-se que o aborto em si não representa fator de adoecimento
psíquico, entretanto, que o complexo contexto de disputa pela sua deﬁnição jurídica e moral, implica em
fatores de risco para a garan a da saúde integral das mulheres que realizam aborto no país.
7.
A ampliação da deﬁnição do conceito de saúde para uma lógica biopsicossocial, desde pelo
menos, o início dos anos de 1980, validada pela comunidade internacional (Organização Pan-Americana
da Saúde e a Organização Mundial da Saúde -OPAS/OMS) e pela nacional, Ministério da Saúde, incorpora
múl plos fatores/causas nos processos de saúde e adoecimento. Esta perspec va trata a saúde de um
ponto de vista integral, sendo a saúde psicológica um destes aspectos, sem qualquer reforço a dualismos
mente e corpo. Neste sen do, não é suﬁciente a es pulação unicausal, ou o recorte na presença ou
ausência de sintomas psicopatológicos, para a complexa compreensão da questão.
8.
É preciso ques onar os estudos cien ﬁcos, recorrentemente, resgatados para
fundamentação da relação direta entre aborto e adoecimento psíquico para as mulheres. Alguns estudos,
embora com relevantes cortes longitudinais, apresentam especiﬁcidades territorial e temporal que
impedem sua adoção em outra região, sobretudo considerando as pesquisas norte americanas e sua
aplicação aos contextos de países da América La na.
9.
Não há consenso sobre as possíveis associações entre a prá ca do aborto e as implicações
para a saúde ou adoecimento psicológico das mulheres. O grupo de trabalho da APA (American
Psychological Associa on) sobre saúde mental e aborto lançou um relatório sobre o tema, em 2008, com
síntese de pesquisas empíricas realizadas entre 1989 e 2004, defendendo que diante as diversidades das
variáveis sociais, individuais, culturais e econômicas, não é possível generalizar os achados.
10.
No Brasil, pesquisadores e proﬁssionais do campo da saúde também discordam sobre o
assunto, Mariu e Furegato (2010) a par r de estudo da Enfermagem envolvendo 13 mulheres que
abortaram, defendem a existência da chamada “síndrome pós aborto”, incluindo o aparecimento de
sintomas psicológicos como impulsos suicidas, baixa auto-es ma, “frustração do sen do maternal”,
dentre outros. A existência de tal síndrome é ques onada, não tendo evidências cien ﬁcas suﬁcientes
para sua validação (Dreze , 2016).
11.
A Psicóloga Daniela Pedroso (2012), a par r de pesquisas em um serviço de aborto legal no
país, demonstra que o não acesso ao aborto possui potencial risco de produção de sofrimento psíquico
para as mulheres, sendo que o aborto representa alívio para parte delas, quando realizado em condições
seguras. Adesse et al. (2016) em ar go de revisão de literatura, combinando os descritores aborto e
es gma social, apresentam alguns trabalhos teorizando a relevância em se considerar normas e
estereó pos de gênero como produtores de es gmas sociais, que colocam mulheres que abortam em
posições de inferioridade. O es gma se apresentaria em três dimensões: a percepção da sua existência, a
experiência com a discriminação que ele produz e a internalização pela mulher, produzindo sen mentos
tais como culpa e vergonha. Desta maneira incorpora as dimensões sociais e culturais na produção de
saúde ou adoecimento. Este aspecto interessa especialmente pela possibilidade de discussão da saúde
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psicológica como resultante de inúmeros processos históricos, sociais e polí cos, bem como dos
cruzamentos com processos individuais. (Gonçalves, no prelo).
12.
Efe vamente, “as manifestações de es gma sobre as prá cas inseguras de aborto e sobre
as mulheres que abortam têm sido uma preocupação dos pesquisadores que têm ressaltado a categoria
es gma em seus estudos sobre saúde e doença” (ADESSE, MONTEIRO; 2016, p. 76). A lógica do es gma
se caracteriza em um ciclo vicioso: “a criminalização do aborto perpetua o es gma e, por sua vez, o
es gma legi ma a criminalização do aborto” (ADESSE, MONTEIRO; 2016, p. 78). Com relação às mulheres
que abortaram e sua saúde mental, o que se veriﬁcou em pesquisas especializadas é que “a maior parte
das mulheres que optava por abortar, apresenta uma maior intensidade de emoções posi vas. O alívio e
bem-estar, aparecem como os sen mentos predominantes após o aborto” (MAXIMIANO; SILVA;
SALGADO; MOREIRA; SUZANA, 2010, p. 1).
Reﬂexões sobre as implicações da maternidade
13.
A naturalização da maternagem como des no das mulheres, bem como a compreensão
que a escolha pelo aborto enseja um inevitável sen mento de culpa e remorso das mulheres que o
realizam são elementos geralmente associados à subje vidade das mulheres que interrompem
voluntariamente uma gravidez. A ideia que existe um associação “natural” entre maternidade e
feminilidade historicamente tem subje vado às mulheres, engrendrando modos de ser e estar pouco
ﬂexíveis, impondo a maternagem como inerente e desejável. Podemos, aﬁrmar, parafraseando Foucault a
presença de um disposi vo da maternagem, ou seja, uma profusão de discursos e prá cas ins tucionais e
legalizados que produzem verdade e gestão da vida sobre os corpos das mulheres, aprisionando-as à
função materna.
14.
A realização de um aborto é também o rompimento voluntário de uma mulher com esse
pacto social de maternidade (ou disposi vo) como des no, desnaturalizando-o; indiretamente
denunciando sua proveniência das relações de poder. Implica na recusa a submissão desse paradigma,
mesmo que a escolha pela interrupção da gestação seja decorrente de fatores socioeconômicos e da
fragilidade pela ausência de seguridade social.
15.
Subje vamente, o processo de escolha pela realização do aborto, é marcado por dilemas
oriundos das marcações iden tárias sobre o feminino maternal inerente, aliado aos mecanismos de
es gma zação e criminalização desta prá ca. Indicando assim que, o sofrimento psíquico associado ao
aborto tem menos relação com o ato em si, e maior vínculo com os processos psicossociais que
engendram culpa pelo descumprimento da função materna e do escárnio social moral-religioso
criminalizante.
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Respeitosamente,

Rogério Giannini
Conselheiro Presidente
Conselho Federal de Psicologia
Documento assinado eletronicamente por Rogério Giannini, Conselheiro Presidente, em
06/07/2018, às 13:09, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.cfp.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0061028 e
o código CRC F6A141D7.
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