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Atualmente, há um movimento articulado que transforma leigos e
ativistas em “especialistas” pela mídia. Todos estes atores juntos
distorcem e literalmente inventam informações, algumas vezes por
ignorância, outras com verdadeiro dolo. Uma área da ciência na qual este
movimento ocorre com total força é na obstetrícia, principalmente nos
temas do aborto e da via de parto. Feministas, ativistas pró-aborto,
pesquisadores ligados a instituições pró-aborto, mídia com viés de
esquerda, dentre outros, descaradamente, manipulam dados em busca da
liberação do aborto no Brasil em qualquer situação. Mesmo os
especialistas de renome consultados possuem viés fortemente favorável
à causa, não havendo espaço para o contraditório. Reparem que os
entrevistados neste tema são sempre os mesmos. Quando alguém que
pensa “fora da caixa” dos ativistas tem oportunidade de falar, provoca um
espanto tão grande que transforma uma entrevista que deveria ser
técnica em um cenário de ativismo como ocorreu comigo nesta entrevista
sobre via de parto na GloboNews:
https://www.youtube.com/watch?v=YYxPfj7c_8g
O que causa bastante estranhamento nesta discussão é que são alijados
dela especialistas de renome. Como um exemplo simbólico, há um projeto
de Lei (PL 7633/2014) em tramitação na Câmara dos Deputados de
autoria do Deputado Jean Wyllys sobre via de parto que declaradamente
utilizou como assessores na confecção a ABENFO (Associação Brasileira
de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras) e a Associação Artemis (ONG
declaradamente

feminista),

não

dando

qualquer

espaço

aos

que

realmente serão vítimas caso o projeto seja aprovado (médicos
obstetras). Como médico obstetra, doutor em ginecologia e mestre em
saúde coletiva escrevo este artigo com o intuito de dar a visão de um
especialista sobre o tema e esclarecer os dados relacionados ao aborto no
Brasil.

1. Não há uma epidemia de internações por aborto no Brasil
O primeiro ponto que deve ser sempre lembrado é que o aborto
espontâneo é muito comum. Podemos encontrar relatos na literatura de
até metade das gravidezes evoluir para aborto. Isso pode se dar por
diversos motivos, mas os principais são: alterações genéticas e
cromossômicas, infecções maternas, traumas, dentre várias outras. E
saber isso ajuda a desmascarar o primeiro mito dos ativistas a favor do
aborto: não há muitas internações por aborto no Brasil. Dados do
Sistema de Informações Hospitalares do SUS nos mostram que em
2016 houve cerca de 186 mil internações pós-aborto para realização
de curetagem (procedimento para retirada de restos ovulares) e aspiração
manual intrauterina (mesmo propósito, mas menos agressivo). Levando
em conta que tivemos cerca de 3 milhões de partos neste mesmo ano, o
número pode ser considerado pequeno (6,2%). Portanto, não há qualquer
epidemia de internações por aborto. Na maioria das vezes, a mulher
aborta antes do atraso menstrual e nem se dá conta.
Os ativistas mentem descaradamente ao afirmar que grande parte deste
número

é

advindo

de

abortos

provocados. Não

há

qualquer

possibilidade de sequer estimar qual a porcentagem destes casos
que pode ser creditada ao aborto ilegal. Exatamente por ser ilegal, a
paciente comumente não relata que foi provocado. E mesmo quando há o
relato, o médico jamais vai divulgar por conta do sigilo médico. O dado
que

o

Datasus

recebe,

portanto,

é

do

total

de

abortos

(espontâneos, legais, ilegais, etc.). Cada morta por suspeita de aborto
ilegal deve ser enviada obrigatoriamente para necropsia no IML por se
tratar de morte violenta. Somente nestes casos pode ser feita a
associação inequívoca da morte com o aborto ilegal. O médico hospitalar
não pode fornecer a declaração de óbito em casos de mortes violentas,
exceto nos raros casos em que não é possível enviar a paciente ao IML.

2. O número de mortes maternas por aborto é muito menor do
que a mídia diz

A mídia é especialista em divulgar dados infundados sobre o aborto. Esta
reportagem do jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, comete
erros em série. Inicia com a chamada “4 mulheres morrem diariamente
por complicações do aborto”. O corpo do texto – aquele que boa parte das
pessoas não lê – entretanto, afirma algo bem diferente: “o Sistema de
Notificação de Mortalidade (SIM) (…) indica 54 mortes comprovadas de
mulheres em decorrência da interrupção da gravidez em 2014”. O Estadão
não diz exatamente de onde tirou o número que sustenta a chamada
(“números do Ministério da Saúde obtidos pelo Estado”), mas é fácil
deduzir: simplesmente usaram a totalidade de mortes maternas em
2015 (um total de 1738 mortes) que englobam qualquer causa, sendo as
principais identificadas: eclampsia (164), hipertensão (162) e hemorragia
pós-parto (127). As mortes por “falha de tentativa de aborto”,
“outros tipos de aborto” e “aborto não especificado” somaram 53
no ano de 2015, um número quase 33 vezes menor.
Na gravidez, a mortalidade ocorre principalmente no parto e próximo
pelos motivos mencionados (hipertensão, hemorragia, eclâmpsia, dentre
outros). O aborto é somente a quinta causa clínica de mortalidade
materna. Culpar o aborto pela mortalidade materna é jogar uma cortina
de fumaça nos reais problemas que transformam o sistema de saúde
brasileiro

em

um

assassino

de

gestantes:

péssima

assistência,

maternidades em grande parte parecendo uma pocilga, pré-natal em que
é praticamente impossível conseguir ser atendido por um obstetra, falta
de leitos em grande parte dos municípios, falta de treinamento de
profissionais que fazem a assistência ao parto, retirada do obstetra da
assistência ao parto em prol de parteiras e enfermeiros para baratear o
custo em demérito da saúde, imposição do parto vaginal mesmo em
situações em que não há condições com o objetivo de baratear os
custos em saúde, dentre outros.
Outra matéria, agora d’O Globo, divulga um falso número de mortes
maternas ligando-as ao aborto: “65 mil mulheres morreram no Brasil por
complicações ao dar à luz, durante ou após a gestação ou causadas por
sua interrupção.”. É notório que a mortalidade materna do Brasil é

vergonhosa, mas nem em Chade, o país com a pior mortalidade materna
do

mundo,

o

número

chegaria

a

este

valor.

Como

dito

anteriormente, houve 1738 casos de mortalidade materna no Brasil
em 2015, o que já é um vexame absoluto tendo em vista que a
mortalidade materna do Japão é de cerca de 3 mortes por 100 mil
nascidos vivos. Em junho de 2018, a revista Veja publicou um editorial
assinado pelo Professor Miguel Srougi da USP em que ele dizia que o Brasil
tinha 11000 mortes por ano por aborto e 1.1 milhão de abortos anuais.
Os números são bizarramente hiperbolizados. Mesmo após eu enviar uma
carta para a revista mostrando os erros, não houve retratação. As ONGs
feministas orientam, inclusive, como a mídia deve pautar a questão do
aborto

por

meio

de

manuais

(https://think-

olga.s3.amazonaws.com/pdf/Aborto.pdf) em que passamos a entender a
imensa maioria de matérias em toda a mídia com viés pró-aborto. Há
trechos que deixam claro que deve haver preferência por se entrevistar
pessoas favoráveis à liberação, tal como neste: “Buscar fontes que falem de

um ponto de vista humanizado: é fundamental priorizar especialistas que trabalham
regularmente com o tema, instituições e profissionais de saúde e do direito e organizações
da sociedade civil, incluindo as feministas, com a preocupação de dar voz e centralidade
às mulheres.”
Em editorial meu recente no jornal O Globo, apresentei dados
coletados por mim no Portal da Transparência da Prefeitura do Rio de
Janeiro em que mostra a correlação entre o aumento de mortes maternas
com a diminuição de médicos obstetras realizando consultas de pré-natal
e partos e com a diminuição de cesarianas, não tendo qualquer relação
com abortos que tem um quantitativo marginal no total de mortes:
https://oglobo.globo.com/opiniao/partos-de-alto-risco-22494587

3. O aborto legal no Brasil não é tão seguro quanto pregam
A mesma reportagem do Estadão afirma que o aborto legal é um
“procedimento seguro”. Um detalhe mostra exatamente o contrário:
utilizando dados do DataSUS de 2015 para mortes decorrentes do

aborto (Figura 1) nota-se que houve 3 mortes por aborto por causas
médicas

e

legais,

ou

seja,

aqueles

realizados

no

hospital

com

teoricamente todo o cuidado. Dado que estas mortes decorreram
dos 1700 casos de abortos realizados de forma legal, temos uma
taxa de 176 mortes em 100 mil! É um número espantoso que deveria
obrigar os gestores a fazerem uma inspeção em todos os centros de
realização de aborto legal no que se refere a material humano, ambiência
e outros fatores. Este dado desmente o obstetra entrevistado na matéria
que relata “ocorrer 0,5 mortes a cada 100 mil abortos legais e
seguros”. Para efeito de comparação, os cerca de 60 mil homicídios anuais
no Brasil correspondem a uma taxa de 30 mortes em 100 mil.

Figura 1: Três
mortes por abortos por causas médicas e legais em 2015. Fonte: DataSUS

Cabe salientar que o CID (Classificação Internacional de Doenças) de
aborto por razões médicas e legais (O08) compreende aqueles feitos por
estupro, anencefalia e causas médicas que são exatamente os previstos
na lei brasileira. Não sendo leviano como muitos ativistas a favor do
aborto, lanço a hipótese destes casos poderem ser de doenças graves
maternas que obrigaram a interrupção da gravidez, mas é algo a verificar
e somente o Ministério da Saúde pode fazê-lo. Por outro lado, é possível
que grande parte dos bons obstetras se negue a fazer abortos decorrentes
de supostos estupros por objeção de consciência, direito previsto em lei
para casos que não se caracterizam como emergência.
Até mesmo a mais alta autoridade na área da saúde, o ministro Ricardo
Barros, soltou pérolas sobre o tema. Em entrevista dada ao Estadão,

o ministro afirmou: “Recebi a informação de que é feito 1,5 milhão de
abortos por ano. Desse total, 250 mil mulheres ficam com alguma sequela
e 11 mil vão a óbito.” Como já vimos, o número total de abortos é um
completo chute. Pode ser mais, pode ser menos. Pode ser qualquer
coisa. Mas os outros dois números são irresponsáveis e fogem a qualquer
lógica. O suposto número de 11 mil óbitos é quase 10 vezes maior
que a real mortalidade materna total do país (1738 mortes em
2015). E número de mortes por “falha de tentativa de aborto”,
“outros tipos de aborto” e “aborto não especificado”, como já
vimos, foi de 53 em 2015. A ocorrência de uma morte, embora possa
ter sua causa subnotificada, tem probabilidade de erro muito menor
porque a declaração de óbito é necessária para efetuar o enterro, e a
informação é enviada imediatamente para as estatísticas oficiais. Já o
suposto número de 250 mil mulheres com sequelas supera,
inclusive, o total de internações anuais por todos os tipos de
abortos: 186 mil. É sabido que o aborto tem uma taxa de sequelas muito
baixa e, na maioria das vezes, de menor importância. Portanto, estes
números sequer podem ser chamados de chutes. É, na melhor das
hipóteses, uma completa ignorância sobre o tema. Ou pior: um reflexo do
fato de muitas áreas técnicas da saúde da mulher são aparelhadas por
militantes pró-aborto. É fundamental que estes postos sejam ocupados
por pessoas técnicas com rigor científico.
Nos dois anexos escritos pelos pesquisadores Marlon Derosa, Ana
Derosa e Patrícia Dunges que envio junto com este meu artigo são
mostrados também os inúmeros riscos do aborto legal, principalmente
quando feitos em massa populacional como será certamente feito no
Brasil. Estes riscos vão desde infecções leves a mortes. Mortes essas que
trazem uma mortalidade materna por aborto legal no Brasil maior que a
mortalidade materna geral em alguns anos. Criou-se um mito de que o
aborto legal é isento de riscos e não é. Outro mito é de que todas as
mulheres que querem fazer aborto fazem, independentemente de ser
legal ou ilegal. Isso não é verdade. Mesmo sendo um país onde as leis
muitas vezes são ignoradas pelo mendigo até os mais altos mandatários
de nosso país, há pessoas que seguem a Lei. E, obviamente, caso liberado

seja, muitas pessoas que não o fariam passarão a o fazer. Dado este
comprovado pelo aumento de abortos no Uruguai que liberou o aborto há
seis anos. Além disso, são notórias as sequelas psiquiátricas e psicológicas
que perduram por toda a vida da mulher que realiza um aborto.
Uma metanálise recente de 2017 mostrou que o risco de morte entre
mulheres com aborto natural ou induzido é maior do que entre aquelas
que

foram

até

o

fim

da

gravidez

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5692130/pdf/10.1177_
2050312117740490.pdf). Assim como a mortalidade geral é maior entre
mulheres que já abortaram comparada com aquelas que nunca
abortaram.

E

este

fato

ocorre

mesmo

sendo

o

parto

humano

extremamente perigoso quando comparado com qualquer outro primata.
Tão arriscado que gravidez mesmo não sendo doença, traz um risco de
morte maior que grande parte das doenças catalogadas como mostrado
neste meu estudo: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00404011-1918-6

4. Os estudos sobre o aborto divulgados pela mídia
geralmente são enviesados
Os números dos estudos sobre o aborto geralmente adquirem vida própria
e são utilizados da forma mais irresponsável possível pela mídia e por
ativistas. De forma geral, é importante, ao ler um estudo, ver quem são
seus autores, seus possíveis conflitos de interesse, estudos anteriores,
como foram financiados, quais agências de fomento públicas ou privadas
patrocinaram seus estudos, a ideologia que possuem, se são “queridinhos”
pela mídia e muitas outras variáveis muitas vezes difíceis de serem
avaliadas pelos leigos.
Outro fator importante a observar é se o pesquisador é da área. É
comum, no Brasil, na área de obstetrícia, os pesquisadores serem
epidemiologistas, antropólogos, sociólogos, doulas, dentre outros.
Muitas destas pessoas sequer sabem o que é uma grávida do ponto

de vista clínico. E, não mais que de repente, passam a ser sumidades
na área da obstetrícia de dentro de suas salas refrigeradas. Pessoas que
jamais viram um parto passam a dizer, por exemplo, quando se deve fazer
parto vaginal ou cesariana. Algo semelhante ao que ocorre na área de
segurança em que indivíduos que nunca patrulharam uma rua passam a
ser considerados pela mídia “especialistas” na área.
Deve-se atentar também para o fato de que entidades mundiais de grande
renome também possuem conflitos de interesses, algo perigoso dado que
elas possuem poder e norteiam políticas de saúde pública pelo mundo,
tornando muito difícil alguém contrário ter voz para criticar seus dados. A
Organização Mundial de Saúde (OMS) é uma grande alarmista
nesta questão do aborto ajudando por vezes a espalhar dados não
reais.Na questão do parto, por exemplo, desde 1985 a OMS exigia que
os países seguissem uma taxa irreal de no máximo 15% de cesarianas.
Somente em 2016, após muita pressão, ela acabou com esta meta que
impossível de ser cumprida sem expor mulheres a risco. Nenhum país
desenvolvido do mundo possui taxas de cesarianas menores que
15%. A única vantagem desta taxa era baratear a assistência médica e
arrumar emprego para parteiras e enfermeiros ao retirar o obstetra. Não
consigo me lembrar de nenhum caso recente de filho ou parente de
político que tenha tido parto vaginal, mas eles são os primeiros a defendêlo para os mais pobres.

5. O estudo mais utilizado no Brasil para estimar a quantidade
de abortos se baseia
comprovação científica.

em

premissas

sem

qualquer

Um estudo bastante utilizado como fonte por ONGs pró-aborto é o de
Monteiro,

Adesse

e

Drezett

(2015)

publicado

pela

revista

“Reprodução & Climatério”. A primeira crítica que faço ao estudo é que
ele parece denominar o aborto ilegal como aborto “induzido” sendo que o
aborto legal também pode ser induzido. Em outro momento ele se refere
a “induzido e clandestino” quando seria mais clara a denominação “aborto

ilegal”. Mas a situação fica crítica quando notamos que todos os resultados
são

baseados

em

estimativas

que

usam

premissas

ditadas

pelo Guttmacher Institute, uma instituição fundada pela principal rede
de abortos dos Estados Unidos, a Planned Parenthood. O cálculo
multiplica por 5 o número de internações hospitalares usando uma
premissa não validada de que, no Brasil, a cada 5 mulheres que
realizam um aborto ilegal, 1 vai procurar assistência médica; e
estabelece

outras

premissas

duvidosas

sem

qualquer

comprovação científica: um chute onde 25% dos abortos são
espontâneos e há 12,5% de subnotificação.
Baseado nestas regras, sem qualquer comprovação científica, o
estudo concluiu que a quantidade de abortos ilegais pode ter
variado de 687 a 865 mil em 2013 e que este número tem caído com
o passar dos anos provavelmente por haver um melhor acesso a métodos
contraceptivos. A mídia adota este estudo como uma verdade que não
merece qualquer tipo de contestação. Se eu fosse realizar uma
estimativa, baseado no número real de 186 mil internações por aborto
anuais no Brasil, calcularia que cerca de 25% delas foram causadas por
abortos ilegais e multiplicaria este número por 2 para incluir aquelas que
não procuraram o hospital, o que daria 93 mil abortos ilegais por ano.
Para chegar a este cálculo partiria do princípio que, atualmente, o método
mais utilizado para o aborto ilegal é o misoprostol (Cytotec) e ele tem
uma baixa taxa de complicações, mas muitas mulheres que o utilizam
sangram, ficam com medo de ainda terem “alguma coisa” no útero e
procuram o hospital para se certificarem do sucesso do método. Outras
realmente têm algum tipo de ocorrência mais séria e precisam de
atendimento médico.
Quem realmente atende pacientes nota que o número de abortos
espontâneos é muito maior, mesmo porque não é muito difícil diferenciar
o espontâneo do ilegal. As próprias pacientes costumam falar a verdade
quando perguntadas por uma questão de sobrevivência. O médico precisa
saber e elas confiam nos obstetras sabendo que a grande maioria jamais
quebrará seu juramento de sigilo. Eu, mesmo sendo terminantemente

contra o aborto, jamais deixaria de atender uma paciente com
complicações para utilizar o que ela me falou contra ela.

6. Os dados sobre o aborto no Brasil não possuem a qualidade
necessária para retirar conclusões inequívocas
Um ponto muito importante que deve ser minuciosamente explicado, já
que grande parte destes estudos se valem de documentos oficiais, é como
os dados oficiais sobre o aborto surgem.
No Brasil, o aborto é crime salvo nas situações previstas em Lei. Portanto,
como já dito, em 2015 houve cerca de 1700 abortos legais. Todo o resto
será classificado pelo CID-10 em categorias clínicas ou não classificadas
compreendidas entre O0-0 e O0-8. Não há nenhuma classificação para
aborto ilegal. O aborto médico e legal está na categoria O0-4 e só
compreende os casos de estupro, anencefalia e risco de vida materno.
Logo, o número de abortos ilegais em qualquer estudo não passa
de um chute.
Há dados bons e dados péssimos. O médico é o único responsável por
preencher a declaração de óbito e diagnosticar se o paciente está vivo ou
morto, havendo poucos erros neste diagnóstico. A via de parto (cesariana
ou vaginal) também costuma ser mencionada pelo médico de forma clara.
Mas quando a questão é mais complexa e é difícil obter o real diagnóstico,
a confiança é muito menor. No caso do aborto, é muito provável que
o médico assistente coloque como diagnóstico no prontuário algo
como

“restos

ovulares”,

“aborto

espontâneo”,

“aborto

incompleto”, “mola”, dentre outros. O médico não tem a preocupação
de escrever no prontuário exatamente como no CID-10 nem é esta a sua
obrigação, sua obrigação é salvar vidas! Entretanto, cada prontuário se
torna fonte para totalizar os 186 mil casos de abortos por ano no Brasil.
Fora isto, cabe lembrar que os responsáveis por encaminhar os dados para
o Ministério da Saúde não são os médicos que atendem o paciente

diretamente, mas os burocratas dos hospitais. Letras de médicos são
normalmente difíceis de serem decifradas e, muitas vezes, o diagnóstico
que o médico deu não está na lista que o burocrata consulta para enviar
a informação, o que faz com que ele chute. Inclusive, se não o fizer, o
hospital pode nem receber o pagamento pela internação. Dificilmente o
responsável pelo envio da informação ao Ministério da Saúde procurará
os médicos que atenderam diretamente a paciente para se certificar do
que houve e, mesmo que o faça, o médico dificilmente lembrará. Afinal,
estamos falando de hospitais com milhares de atendimentos por mês.
Ou seja: qualquer estudo baseado nestes dados sofrerá um absurdo viés
que o ferirá de morte: o viés de informação. E são estes dados que
alimentam os Sistemas de Informação sobre Mortalidade (SIM) e
Informações Hospitalares (SIH), as bases que os pesquisadores próaborto utilizam para fazer suas estimativas. A literatura sobre as
inconsistências nos dados é farta. Um estudo de 2016 mostrou que há
fraca correlação entre o descrito na declaração de óbito e o preenchido no
sistema. Outro estudo do mesmo ano mostrou uma taxa de acerto
menor do que 70% nas declarações de óbito feitas por médicos
professores de uma Universidade Federal, sendo que a causa da
morte apresentou erro de preenchimento acima de 50%. É lógico
concluir que os erros no preenchimento de prontuários relacionados ao
aborto sejam iguais ou ainda maiores.

7. Não é preciso fazer boletim de ocorrência para fazer um
aborto legal e a maioria dos obstetras é contra a ampliação da
lei do aborto
Em 2016, um estudo avaliou todos os 68 centros de aborto legal
no Brasil. Chamou atenção o fato de que, dos 1283 prontuários de aborto
legal analisados no estudo, 1212 tiveram estupro como justificativa, 55
anencefalia, 9 risco materno e 7 por outras malformações graves que não
a anencefalia. É absolutamente impossível saber quantos destes estupros
foram reais e quantos foram mero subterfúgio para obter o aborto. Como

o próprio Ministério da Saúde orienta que não há necessidade de
apresentar o Boletim de Ocorrência (BO) para obter um aborto
legal por estupro, este número tende a ser cada vez mais desconhecido.
Os autores do mesmo estudo relatam a capacitação escassa das equipes
e a dificuldade para obter um médico-obstetra para integrar as
equipes, dado que grande parte dos médicos escolheu a profissão
para salvar vidas. Sobre este tema, um ginecologista que realiza abortos
legais recentemente relatou em entrevista ao jornal Folha de São
Paulo que a objeção de consciência não é motivo relevante para não
realizar

abortos

citando

uma

pesquisa

que

diz

que

“65%

dos

ginecologistas acham a legislação penal do aborto restritiva demais”. O
que ele não disse é que a pesquisa foi realizada em 2003 e 2005, e
está bem claro nela que os obstetras consideravam isso principalmente
em situações de malformações fetais graves (77% em 2003, 90% em
2005), uma questão decidida pelo STF em 2012, enquanto somente
9,7% (em 2015) declarou ser a favor do aborto em qualquer
circunstância. Eu, por exemplo, sou obstetra, não concordo com
ampliação e me recusaria a fazer um aborto por objeção de consciência
conforme a lei me autoriza. De acordo com a pesquisa citada, a maioria
dos obstetras também pensa assim. E isso traz uma questão importante:
quem irá fazer estes abortos em nível industrial? Garanto que não haverá
obstetras em número sequer perto do necessário. As pessoas em sua
maioria não fazem seis anos de medicina mais 3 anos de residência para
se transformarem em fazedoras de aborto. Este problema está ocorrendo
na Argentina onde os médicos estão fazendo movimentos deixando claro
que

não

farão

abortos:

https://oglobo.globo.com/sociedade/na-

argentina-grupo-de-medicos-se-recusa-fazer-aborto-mesmo-que-leipasse-22852965. Frente a este cenário, borbulham parlamentares de
esquerda pensando em como fazerem projetos de Lei para impedirem
médicos de alegarem objeção de consciência para não realizarem aborto.
Posso ser preso de forma perpétua, mas jamais faria um aborto caso não
fosse emergencial.

8. O famoso estudo de Débora Diniz e salada de números que
ele criou
Em 2016, foi publicado um estudo amplamente divulgado pela
mídia que tem como autores Débora Diniz, Marcelo Medeiros e Alberto
Madeiro. Avaliando 2002 mulheres alfabetizadas de diferentes áreas
urbanas brasileiras e autointitulado “Pesquisa Nacional do Aborto 2016”,
o estudo concluiu que 20% das mulheres entre 35 e 39 anos de idade
(definidas como “próximas aos 40 anos de idade”) fez um aborto ao longo
da vida.
Primeiro: é muito complicado avaliar por meio de questionários qualquer
ato que seja ilegal. Mesmo que as pesquisadoras tenham tomado cuidado
para aumentar a sensação de sigilo e utilizado a “técnica da urna”
(questionário em papel respondido pelas próprias entrevistadas e
depositado em uma urna lacrada), o medo existe.
Entretanto, vamos assumir que o resultado esteja correto. O problema
vem logo a seguir, quando o próprio estudo e a mídia extrapolaram os
resultados para todo o Brasil, relatando um valor absurdo de “503 mil
abortos por ano” ou “quase um aborto por minuto” como publicou a
Carta Capital: “Estima-se que, aos 40 anos, uma em cada cinco tenha
feito ao menos um aborto ao longo da vida, ou 4,7 milhões de brasileiras.
Somente no ano passado, 503 mil optaram pela interrupção da gravidez.
Foram ao menos 1,3 mil abortos por dia, 57 por hora, quase um por
minuto. Essas brasileiras são, acima de tudo, mulheres comuns. Os dados
foram revelados pela Pesquisa Nacional do Aborto 2016, um dos maiores
levantamentos sobre o tema no Brasil, realizado pelo Anis – Instituto de
Bioética em parceria com a Universidade de Brasília e financiado pelo
Ministério da Saúde.”
A suposição que me causou mais espanto e, obviamente, a mídia não se
tocou ou ignorou, é que o estudo mostrou que cerca de 50% das
mulheres que fizeram o aborto precisaram ser internadas para
concluí-lo. Esta taxa é exatamente o valor que supus baseado na
minha experiência como obstetra, com a diferença que, se usarmos

os dados oficiais do Ministério da Saúde para fazer a extrapolação,
temos 93 mil abortos ilegais por ano e não 503 mil. Lembrando
que o número real de abortos ilegais não é conhecido.
Cabe salientar, utilizando a técnica que menciono no item 4, que o
realizador deste estudo (“Anis – Instituto de Bioética”) se autodeclara
como uma “ONG feminista” que desenvolveu “a estratégia da ADPF 54,
em cuja decisão, em 2012, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o
direito à interrupção da gestação para mulheres grávidas de fetos
anencéfalos”.

9. Nada indica que a legalização do aborto diminuirá a
quantidade de abortos
Este é outro ponto que os ativistas adoram afirmar: “a legalização reduzirá
o número de abortos”. O bom senso e a lógica, entretanto, mostram que
o número aumentaria. Logo, os ativistas citam estatísticas do Uruguai,
França, Portugal e outros países que mostrariam que ocorre uma
diminuição. O problema é que tal argumentação utiliza as mesmas
“estimativas” (chutes) do número de abortos ilegais que menciono ao
longo do texto. Ou seja, dados não confiáveis. Não há veracidade neste
argumento. Estudo recente mostrou que no Uruguai onde houve a
legalização do aborto há seis anos, houve aumento de 37% no número de
abortos:

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-

noticias/2018/06/19/seis-anos-apos-legalizar-aborto-uruguai-veprocedimento-crescer-37.htm
Outro ponto importante é a possível eliminação de embriões e fetos
malformados que passa a ocorrer quando o aborto é liberado. É de
conhecimento público que países como Cuba às custas do aborto
conseguem ter taxas de malformações muito menores que o resto do
mundo. A Islândia está conseguindo a “proeza” de praticamente zerar o
nascimento

de

crianças

com

síndrome

de

Down

(https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/aborto-e-eugenia-

cprl7zkxxdkqd56yx54y3tnzr). Já é liberado no Brasil por decisão do STF
o aborto em casos de anencefalia que é incompatível com a vida
extrauterina. Com a liberação do aborto, qualquer mínimo defeito seria
pretexto para um aborto. Eugenia pura e simples.

Conclusão
Espero que este texto tenha ajudado a trazer alguma luz sobre os abortos
no Brasil. Trouxe minha experiência de pesquisador, obstetra que já
trabalhou em algumas das maternidades mais movimentadas do estado
do Rio de Janeiro e ex-dirigente da Comissão de Parto, Puerpério e
Abortamento da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia que
infelizmente, atualmente, defende a liberação do aborto indo contra o
desejo dos obstetras brasileiros.
O Brasil só mudará o panorama de mortes maternas se houver
investimento (não necessariamente estatal) pesado em saúde sem
mentiras como “iremos diminuir a mortalidade materna se legalizarmos o
aborto”, “precisamos diminuir as cesarianas” (inventando termos como
“violência obstétrica” para qualquer ato médico muitas vezes necessário
como episiotomia e outras manobras obstétricas) e retirando o obstetra
da assistência ao parto colocando no lugar enfermeiros e obstetrizes para
gastar menos. Como este texto deixa claro, estas ações são articuladas e
os ativistas pró-aborto possuem ótimas relações na mídia, judiciário,
artistas, opinião pública, “intelectuais” e outros formadores de opinião.
Convém combatê-las com a melhor arma de todas: a verdade. Resumo
pode ser visto neste link: http://www.ilisp.org/artigos/9-fatos-sobre-o-aborto-que-

esconderam-de-voce/

Excelentíssima Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Agradecemos a atenção e confiança dispensada, na recepção e leitura das informações a seguir,
fruto de anos de pesquisa sobre a importantíssima questão do aborto.
Se fosse necessário resumir em uma frase curta, a problemática envolvendo a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental apresentada pelo PSOL, daríamos a Vossas Excelências a
seguinte declaração: o pedido apresentado pelo PSOL contém diversas falácias e informações falsas ou
equivocadas, minando as bases das suas premissas e fundamentações, de modo que todo o pleito nada
mais requer do que uma alteração de norma que, se aprovada, seria contra os direitos humanos e contra
todos os princípios que o próprio pedido irônica e pretensamente diz buscar atender: princípios da não
discriminação, inviolabilidade da vida, dignidade da pessoa humana, da liberdade, da igualdade, da
proibição de torturas, da saúde e do planejamento familiar de mulheres, adolescentes e jovens.
Abaixo apresentamos em detalhes os principais pontos falhos que invalidam o pedido.

Principais mitos e falácias apresentados no pedido
da ADPF pelo PSOL
05 de julho de 2018.
Autores:
- Marlon Madalena Derosa, Esp., pesquisador, organizador e coautor do livro Precisamos falar sobre aborto:
mitos e verdades (2018) e;
- Dra. Ana Derosa.
Doutora em farmacologia (UFSC) e coautora do livro Precisamos falar sobre aborto: mitos e verdades (2018).

1. Sobre a autonomia da mulher em decidir sobre o próprio corpo
A embriologia médica e a genética nos mostram que a ideia de que o aborto seja uma decisão
da mulher sobre o seu próprio corpo é falsa. As evidências da embriologia médica demonstram que o
embrião, desde os primeiros dias após a concepção, é um organismo vivo da espécie humana, com toda
sua carga genética única e 46 cromossomos, detendo autonomia para seu próprio desenvolvimento,
bastando que não lhes sejam privados os nutrientes e o ambiente adequado ao seu estágio de
desenvolvimento (Shahbazi et al, 2016), da mesma forma que um bebê não sobrevive sem o ambiente,
nutrientes e tratamentos adequados ao seu estágio de vida, sendo o mesmo válido para crianças, adultos
e idosos1.
Mas como se não bastasse, tal reivindicação por autonomia mostra-se também improcedente
frente a situação dos abortos forçados: situação em que a mulher é forçada a recorrer ao aborto por
pressões, coações ou ameaças de pessoas próximas; cuja ocorrência não só é confirmada há décadas em
1

Derosa, 2018 (Org.). Precisamos falar sobre aborto: mitos e verdades. Vide cap. 3 e 4.

diferentes países com a prática do aborto legalizada, como vem sendo mensurada por estudos científicos
de grande porte e rigor metodológicos (Lanfranchi, Gentles e Ring-Cassidy, 2013; Elliot Institute, 2012;
I.L. Horton and D. Cheng, 2002; Gazmararian et al, 2002; Souza et al, 1999; Reardon, 2000). A mais
recente pesquisa e uma das mais robustas sobre o tema foi publicada em 2017 (Coleman et al, 2017) e
analisou quase mil mulheres, nos EUA, verificando que 58% delas abortou contra sua vontade,
atendendo a pressão de terceiros, que viam o aborto como solução para a frágil realidade delas. Isso
mostra que o aborto com acesso facilitado e legalizado expõe as mulheres a um terrível problema e que
o slogan ‘meu corpo minhas regras’ não passa de uma propaganda enganosa. Nem se está falando
apenas do corpo da mulher, nem se está falando em dar as mulheres de fato poder de decisão.
A ocorrência de abortos forçados é tão significativa nos países onde o aborto é legal que deu
origem ao site The Unchoice.com. No website, em inglês, é possível acessar centenas de casos bem
documentados sobre mulheres que foram forçadas a recorrer ao aborto, por coação ou pressão de
terceiros. Um dos relatórios disponíveis no site mostra mais de 100 casos registrados, com as referidas
citações de notícias ou decisões judiciais, relativos às mulheres que foram pressionadas ou coagidas a
recorrer ao aborto por seus patrões, que não desejavam ter a ausência da funcionária em licença
maternidade, ou por companheiros, pais e familiares2.
Outra pesquisa importante sobre abortos forçados deu origem ao livro Victims and Victors, do
pesquisador Ph.D David Reardon, dos EUA, que pesquisou junto a 192 mulheres e verificou que a
grande maioria (aprox.80%) havia feito o aborto por fortes pressões de terceiros3.
No Brasil, também é possível verificar a ocorrência de abortos forçados, embora que nenhuma
pesquisa tenha sido propositalmente desenhada com esse objetivo. Em Nader, Blandino e Maciel
(2007), vemos que 47% das mulheres que abortou clandestinamente o fez com “apoio” do marido, mas
para 38% das mulheres, a decisão não foi “apoiada” mas “incentivada”. A diferença entre decisão com
apoio e a decisão incentivada é clara sugestão de que tenham se tratado abortos forçados, contra a
vontade da mulher. A mesma pesquisa mostra que apenas 2,9% das mulheres abortou por “não querer
a criança”, reforçando que é a falta de apoio da parte da família e do Estado, ou a coação e pressão de
terceiros que produzem abortos – vale destacar que a pressão para abortar está intimamente ligada a
acentuação do trauma psicológico para a mulher. Souza, Ceratti e Silva (1999) também trazem
resultados do Brasil na mesma linha. Verificou que 21% das adolescentes abortou unicamente porque
“o pai não queria” (o pai da criança); e 5,3% abortou porque “a família não aceitava”. Isso conforme
relatos da experiência de casas de amparo à gestantes, espalhadas pelo Brasil, em que são acolhidas
muitas mulheres que estão sendo ameaçadas por algum familiar a abortar a criança.
Com a prática legalizada, os abortos forçados e a pressão para a mulher recorrer ao aborto pode
se intensifica, como sugere a clara diferença entre percentual de abortos forçados visto em Coleman et
al (2017), Reardon (2000) – 58% e aprox. 80%, em relação aos estudos brasileiros de Nader, Blandino
e Maciel (2007) e Souza, Ceratti e Silva (1999) – 38% e 21%.
Diante de tais realidades, vemos que ao contrário do que se diz, é exatamente a legalização do
aborto que fará com que as mulheres sejam lesadas, pela maior exposição ao risco de abortos forçados.
Ou seja, o aborto legal atenta contra os princípios da não discriminação, da inviolabilidade da vida, da
dignidade da pessoa humana, da liberdade, da igualdade, da proibição de torturas, da saúde e do
planejamento familiar de mulheres, adolescentes e jovens – tais princípios são feridos tanto
relativamente ao nascituro quanto às mulheres.

2 Elliot

Institute. Forced Abortion in America. A Special Report. 26p. Disponível em
<http://www.theunchoice.com/pdf/FactSheets/ForcedAbortions.pdf>.
3 Reardon, D. 2000. Victims and Victors Speaking Out About Their Pregnancies, Abortions and Children Resulting From
Sexual Assault. Elliot Institute.

A autonomia da mulher não é obtida com a legalização do aborto, pelo contrário, a
descriminalização da prática e sua consequente banalização pode lhe retirar a autonomia de decidir
sobre seu corpo, sua saúde e sobre a vida de seu filho.

2. O falso argumento do estado laico e a suposta falta de consenso científico acerca do
início da vida
A questão do aborto não é um dilema ou ensinamento religioso, pelo menos, desde 1858,
quando o Comitê da Associação Médica Americana definiu o Aborto Criminal, diante da conclusão
unânime de que “o feto no útero materno é um ser humano vivo desde o momento da concepção” e que
o aborto é por definição “o assassinato de um ser humano”4. Contudo, essa conclusão científica está
longe de ultrapassada, pois vem sendo confirmada por diversos autores e pesquisas experimentais mais
recentes. Também por isso os maiores nomes da embriologia médica possuem esse entendimento,
descrito em livros amplamente usados em universidades para cursos de medicina, quando tratam a
questão da embriologia (Keith Moore, Embriologia Básica; T. W. Sadler, Embriologia Médica, Keith
L. Moore, T.V.N Persaud e Mark G. Torchia, Before We Are Born, 2013). Assim, vê-se que todas as
recentes descobertas científicas acerca do estudo do embrião, do genoma e da genética mostram com
cada vez mais robustez que a vida inicia na concepção.
A Fertilização In-Vitro (FIV) é mais um dos avanços da medicina que mostram que a vida inicia
na fertilização (ou concepção). Se a vida humana não iniciasse na concepção, a FIV seria impossível.
Na FIV se faz a transferência de um embrião para o corpo da mulher. O filho que é gerado por
fertilização in-vitro tem a carga genética dos fornecedores do esperma e do óvulo, uma vez que nenhuma
carga genética é transferida para o embrião após a fertilização. Portanto, não se pode dizer que a vida
lhe foi dada após a fertilização. Isso foi apresentado em 1990 pelo Dr. Jerome Lejeune, pesquisador e
professor de genética que descobriu a anomalia cromossômica que caracteriza a Síndrome de Down, ao
parlamento canadense, ao que expôs:
Nós sabemos, para além de toda e qualquer possível dúvida, que quando um esperma
entra no óvulo, têm-se toda a informação necessária para ser produzido um novo ser
humano. Também sabemos, com o mesmo grau de certeza, que nenhuma informação
genética subsequente será passada para o embrião ou feto para que ele se torne um ser
humano. Isso não é nem uma opinião moralista, nem uma hipótese metafísica. Isso se
deve a específica observação feita no curso de experimentos. Se isso não fosse verdade,
que toda a informação necessária para definir um ser humano é passada na fertilização,
a Fertilização In-Vitro não seria possível. Se a vida não inicia na fertilização, seria
impossível realizar a transferência de um embrião para o corpo de uma mulher que não
é a mãe biológica. Em outras palavras, o fato da Fertilização In-Vitro existir prova,
sem deixar qualquer dúvida, que a vida humana começa na concepção.

A manipulação de embriões, hoje feita em diferentes países com distintas regras e critérios,
acaba por demonstrar elementos importantes da humanidade do embrião, já nos seus primeiros dias
pós-concepção. Por meio da análise do embrião, é possível identificar não apenas mutações genéticas
responsáveis pela expressão de determinadas doenças raras, mas também outras características
genéticas complexas no DNA de embriões que possibilita escolhê-los com base, por exemplo, no sexo5
ou até mesmo em seus traços de inteligência6. Ora, o embrião tem sexo definido, pode ser ou não ser
portador de Síndrome de Down e já tem um determinado potencial de inteligência mas não é um ser

4

Do livro Abortion - a briefing book for Canadian Legislators (2000).
Kathryn et al, 2007. Choosing embryos: ethical complexity and relational autonomy in staff accounts of PGD. Sociol Health
Illn. 2007 Nov; 29(7): 1091–1106.
6 Cornelius et al, 2014. Common genetic variants associated with cognitive performance identified using the proxy-phenotype
method. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Sep 23;111(38):13790-4. doi: 10.1073/pnas.1404623111. Epub 2014 Sep 8.
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humano? Seria um embrião um aglomerado de células de sexo feminino um parasita ou algo semelhante
a outras células do corpo da mulher? Evidente que não.
Portanto, as evidências demonstradas pela ciência hoje, deixam claro e sem margem para
dúvida, o conceito de vida humana. Todos os questionamentos advindos a partir disso são embasados
em argumentos subjetivos, como por exemplo, a tentativa de embasar o conceito de vida humana em
evidências acerca da atividade cerebral ou da aquisição da consciência, ou da sensibilidade a dor. São
processos importantes desta nova vida que já começou a se desenvolver, assim como todos os outros
processos já ocorridos antes, desde o primeiro instante a partir da fecundação; mas não são estes
processos isolados que devem ditar o início desta vida. Atribuir dignidade à um ser humano com base
em um ou outro processo relacionado ao seu desenvolvimento é bastante subjetivo e carente de moral
e respeito.

2.1. Sobre a sensibilidade a dor e outros marcos para definição do início da vida
A argumentação de que o feto seria vida humana apenas com o pleno desenvolvimento cerebral
ou no momento em que passa a ser capaz de sentir dor é inválida e carente de objetividade científica,
pois tais eventos não passam de etapas do desenvolvimento humano, que inicia no útero e não cessa
após o nascimento.
A formação de um sistema nervoso central humano depende, desde o início, de uma estrutura
celular extremamente complexa e inequivocamente humana, presente desde o momento da concepção,
mostrando ser arbitrária a tentativa de situar o início da vida humana digna de respeito num pretenso
desenvolvimento do sistema nervoso, que em verdade prosseguirá por anos após o nascimento.
Algumas pessoas insistem nesta argumentação pela analogia que é feita com a situação da morte
cerebral de pessoas nascidas. A tese neste caso é extremamente falha, pois quer se imputar ao feto com
cérebro em formação, mas não plenamente desenvolvido, a condição de um morto; um cadáver. No
tocante a morte encefálica, o próprio Conselho Federal de Medicina, na Resolução 1.480 de 08/08/1997,
art. 3º deixa claro que os médicos só podem considerar a morte do indivíduo se houver o caráter da
irreversibilidade: “Art. 3º. A morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e de
causa reconhecida”. Muito ao contrário, a situação do feto com cérebro em formação não é irreversível.
Ele terá um cérebro plenamente desenvolvido em questão de tempo.
Para auxiliar nesse entendimento pode-se recorrer ao recente estudo de Belle e colaboradores
(2017), que mostrou que o feto já possui inervações periféricas completamente formadas entre a 5ª e a
7ª semana, que são semelhantes às de um adulto. O primeiro requisito para a sensação de dor é a
presença de receptores sensoriais, que começam a ser expressos ao redor da boca do embrião durante a
5ª semana, no restante da face durante a 9ª semana, e na palma das mãos e na sola dos pés durante a 13ª
semana. Não obstante, ainda que o feto pudesse verbalizar que não sente qualquer dor, tal argumento
não é válido, afinal a pena de morte não é aprovada sob o pretexto de que o condenado seja morto de
forma indolor. A dignidade da vida independe das suas capacidades ou sensibilidades.
Mas talvez a prova de que a referida argumentação visa exclusivamente atender a interesses de
uma pauta ideológica está na contradição do próprio movimento pró-legalização do aborto. Ainda que
estejamos tratando da questão do aborto até 12 semanas, é pertinente ilustrar a seguinte problemática:
uma boa parte do movimento pró-escolha defende hoje o direito ao aborto até a 20ª semana, sob
alegação da insensibilidade a dor. Contudo, nos Estados Unidos, em 2013, ocorreram 5.770 abortos
após a 20ª semana e o movimento pró-escolha, naquele país, vem fazendo oposição frente a qualquer
tentativa legislativa de proibir o aborto após este estágio - pouco ligando se o feto sente dor ou não. As
propostas de limitação do aborto até 20 semanas baseiam-se nos argumentos que a própria militância
dita pró-escolha utilizou no passado para legalizar a prática. Se não há sensibilidade a dor até 20
semanas, abortos após este estágio provocam dor. Mas depois que conseguiram expandir sobremaneira
o direito ao aborto naquele país, mudam sua argumentação. Isso mostra que na verdade não há um

debate científico coerente mas sim uma argumentação ardilosa que busca apenas os interesses da
indústria de abortos internacional, financiadora de toda essa militância.
Vale destacar que os processos de legalização do aborto ocorrem em etapas, como mostra a
história legislativa dos diversos países que tem hoje o aborto legalizado até estágios avançados de
gestação. A primeira e mais decisiva etapa é a legalização do aborto até 12 semanas. Depois de obtida
essa liberalidade, o movimento dito pró-escolha empenha-se em expandir e legalizar até 16, 20, 24 ou
30 semanas.
2.2. O termo aglomerado ou conglomerado de células
Infelizmente, vemos algumas tentativas de classificar o embrião como “qualquer coisa” que
seja diferente de um ser humano. Usam-se termos como “óvulo fertilizado”, “produto da concepção”
ou “aglomerado de células” para referirem-se à esta nova vida. Não é raro vermos, inclusive,
comparações entre o embrião e um parasita.
Existem, porém, diferenças gigantescas entre um parasita ou um simples aglomerado de células
e um embrião humano.
Bem diferente do tratamento biológico que o corpo da mulher daria à parasitas ou outros
aglomerados de células, o corpo da mulher se prepara, desde o ciclo menstrual, para receber um embrião
que porventura venha a ser concebido.
A partir do momento em que é concebido um embrião seu corpo vai passando por diversas
transformações que favorecem o desenvolvimento do bebê, sendo, inclusive, capaz de produzir alimento
para o bebê depois que ele nascer: o leite materno.
Conforme destacou a Lanfranchi, Gentles e Ring-Cassidy7, antes mesmo da mulher saber que
está grávida, a partir dos primeiros dias após a concepção de um embrião, é comum que as mulheres
sintam seios doloridos e tenros. Essa sensação se deve às alterações da mama, que começam a sofrer
transformações celulares e a maturação dos lóbulos mamário, para que, ao término da gestação, sejam
capazes de amamentar o bebê. Tal processo de transformação e maturação dos lóbulos iniciado nesta
fase inicial explica o princípio biológico por trás da relação entre o aborto e o câncer de mama, já que
os abortos interrompem esse processo de maturação e deixam as mamas com lóbulos
semitransformados, imaturos e instáveis.
Um aglomerado de células ou parasita seria capaz de desencadear o magnífico processo de
amadurecimento da mama para posterior amamentação? Obviamente que não.
Se o embrião fosse algo como um parasita, o sistema imunológico do organismo da mulher
seria acionado e todos os mecanismos de defesa do seu corpo tratariam de eliminá-lo. Acontece
justamente o contrário: o preparo do corpo da mulher para viver uma gravidez envolve também uma
certa diminuição da atividade do sistema imunológico, justamente para não haver qualquer reação
imunológica contra o feto. Portanto, essa comparação é completamente descabida. O embrião e o feto
são seres humanos merecedores de dignidade e respeito.
2.3. Sobre a autonomia do embrião
Um estudo recente reforça as evidências sobre o início da vida e a autonomia dos embriões.
Este estudo foi realizado por Shahbazi et al (2016) e foi publicado em uma das revistas científicas mais
renomadas do mundo (grupo Nature).
Neste estudo, os pesquisadores utilizaram um aparato experimental que permitiu avaliar o
desenvolvimento de embriões humanos, incluindo a transição da fase pré para a fase pós-implantação,
sem utilizar qualquer tecido materno. Os pesquisadores colocaram os embriões humanos (obtidos por
fertilização in-vitro) em incubadoras contendo apenas os nutrientes necessários para o seu
Complications: Abortion’s Impact On Women, 2013 (1ª ed.); 2017 (2ª ed.). The deVeber Institute for Bioethics and Social
Research. Capítulo traduzido para o livro Derosa, 2018 (Org.) Precisamos falar sobre aborto: mitos e verdades (2018). 1ª
edição. Florianópolis-SC. Editora Estudos Nacionais. Capítulo 15.
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desenvolvimento. Com uma série de experimentos, eles demonstraram que o embrião possui uma
capacidade de organização autônoma, independente da presença do útero materno; Ou seja, aquela única
célula se organiza e se desenvolve de forma autônoma, desde o seu primeiro instante de vida, mesmo
não estando no útero. Os pesquisadores observaram que o desenvolvimento do embrião era contínuo e
ultrapassou o estágio temporal no qual ocorreria a implantação no endométrio. Isso porque a incubadora
continha os nutrientes necessários para o embrião, que ele encontraria no endométrio, se lá estivesse. O
inovador experimento trouxe ainda mais elementos para vermos claramente que o embrião é uma vida
humana e tem inclusive um grau significativo de autonomia. Um bebê recém-nascido também tem sua
autonomia e igualmente necessita de nutrientes, dados neste caso, por um adulto. 2.4. Falta de consenso científico ou subjetivismos em defesa de ideologias?
As tentativas de determinar a etapa do desenvolvimento humano que lhe confere dignidade de
ser humano com direito à vida mostra-se um malabarismo intelectual completamente subjetivo e dá
margens para as mais estapafúrdias teorias, como as que foram demonstradas em artigos como o de
Barreto e Lauxen (2017).
O artigo científico de Barreto e Lauxen (2017) apregoa não haver um consenso científico sobre
o início da vida. Ao fazer isso, demonstra, ainda que sem intenção, que no rol das teorias relativistas
sobre o início da vida existem teorias para todos os gostos, e os mais perversos gostos. Mostra com isso
que o debate deixa está longe de ser científico. Conforme mostra a pesquisa, há teóricos que defendem
que a vida iniciaria apenas no nascimento ou somente dois anos após o nascimento, na chamada teoria
do “ser moral”8. Este artigo científico recentemente publicado é boa demonstração de que a “falta de
consenso científico sobre o início da vida” nada mais é do que a insistência na justificação do direito ao
aborto, sob os mais esdrúxulos argumentos, como condicionar a dignidade da vida à capacidade da
pessoa se expressar verbalmente, obtida apenas dois anos após o nascimento (princípio da teoria do “ser
moral”). Fala-se que não há consenso colocando em pé de igualdade teorias robustas que são
confirmadas há mais de 100 anos, como é o caso da teoria da concepção do embrião, juntamente com
“teorias” de início da vida no nascimento ou dois anos após o nascimento.

3. As superestimavas de abortos clandestinos no Brasil
Conforme demonstrado em detalhes no capítulo 6 do livro Precisamos falar sobre aborto: mitos
e verdades, por Marlon Derosa, no Brasil atualmente o debate sobre a descriminalização do aborto vem
sendo baseado em números completamente inflados.
A crítica aos estudos científicos que sustentam tais estimativas não vem de um mero palpite ou
opinião, mas está embasada em detalhada análise das fragilidades de tais estudos. Sem dispensar a
completa leitura do capítulo 6 do citado livro, destaca-se resumidamente a seguir os principais pontos
falhos da estimativa de abortos clandestinos no Brasil mais usada para defender a legalização do aborto
nos últimos anos. Verifica-se também que situações similares ocorreram em diversos países do mundo,
sendo revelados ou confirmados após a legalização do aborto naqueles países.
3.1. Análise das estimativas de abortos pelo método indireto: metodologia AGI.
Baseado no estudo de Singh e Wulf (1994), conhecido como metodologia AGI (Alan
Guttmacher Institute) e Monteiro, Adesse e Drezzet (2005 e 2015), estima-se atualmente algo próximo
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a 1 milhão de abortos clandestinos ao ano no Brasil, o que representaria um percentual de gestações
terminando em aborto superior ao percentual visto nos EUA e no Reino Unido, muito embora ambos
os casos tenham tido aumentos no número de abortos na ordem de 620% e 599% desde o primeiro ano
da legalização do aborto, respectivamente.
A fórmula de cálculo é baseada na multiplicação das internações hospitalares para curetagens
por determinados fatores de ponderação, para chegar ao estimado de abortos clandestinos. A
metodologia e seus fatores de ponderação, contudo, ao serem avaliada por Koch et al (2012) e por
Derosa (2018), mostra sua fragilidade.
Os erros na metodologia AGI começam em não se ter excluído da base de cálculo de internações
hospitalares pós-abortamento, o número de abortos legais feitos na rede do SUS, em caráter específico
da lei vigente. Depois, propôs-se multiplicar a base, já incorreta, por quatro e por cinco, considerando
uma taxa de internação de 20 a 25%. Contudo, o estudo de Medeiros, Medeiro e Diniz (2010) demonstra
que a cada 100 mulheres que abortaram, 55 foram internadas, apontando para recomendação de
multiplicador de 1,81 ao invés de quatro ou cinco. Outros recortes de dados da pesquisa de Medeiros,
Medeiro e Diniz (2010) indica que a taxa de internações pode ser de 67%, o que aponta a sugestão de
multiplicador de 1,49. Estes achados não conflitam com pesquisas antigas, inclusive citadas na referida
metodologia AGI. Singh e Wulf (1994), ao proporem pela primeira vez tal método de estimativa,
haviam verificado diversas pesquisas onde a taxas de internações hospitalares pós-aborto clandestino
era próxima de 40%, contudo, preferiram desconsiderar tais estudos por motivos de sua interpretação e
utilizar um fator de multiplicação bem maior, contribuindo para uma superestimativa de abortos
clandestinos.
Em seguida, a metodologia soma 12,5% na estimativa de abortos, considerando a questão dos
sub-registros (internações não registradas no sistema Datasus). Vale destacar que a pesquisa original,
do Instituto Guttmacher, não apresenta detalhes sobre a forma da aferição destes 12,5% de subregistramento, não obstante, tratava-se da realidade da década de 1980 no Brasil, algo bem distante da
realidade dos últimos 10 a 15 anos – principalmente pelo fator tecnológico. Contudo, se não fossem os
outros erros mais graves cometidos na metodologia de estimativa de abortos, estes 12,5% referente à
estimativa sub-registro seriam pouco representativos - embora sejam discutíveis e carentes de solidez
metodológica atualmente.
Por fim, a estimativa propõe considerar que 25% das internações hospitalares por curetagens
de aborto e puerpério sejam por aborto espontâneo. Essa informação conflita com diversas pesquisas
disponíveis à época da publicação da metodologia AGI e mais ainda à época de sua atualização,
publicada em Monteiro, Adesse e Drezzet (2005 e 2015). Referimo-nos aos estudos como o PNS 2013
que indica que 88% dos abortos totais seriam espontâneos, ou ao PNDS 2006 (85,3% de abortos
espontâneos), ou tantos outros como Carneiro (2009) = 75%; DHS 1986 = 87,5%; PNDS 1996 e Ceratti,
Souza e Menezes (2010) = 85,4%; PNDS 2006 (em Camargo et al 2010) = 85,3%; PNS 2013 = 88%;
Gabiatti (1994) = 60,9%; Lucena (2000) = 75%; Osis et al (1996) = 80%; Nader, Blandino e Maciel
(2007) = 75%; Bailey, Saavedra, Kushner (1998) = 77% e Nomura et al (2011) = 88% (São Paulo-SP)
e 92% espontâneo (Natal-RN ).
Ou seja, pelo menos 12 pesquisas científicas, de médio e grande porte e com metodologias
robustas, indicam que o percentual de abortos espontâneos em relação ao total de abortos é mais de duas
ou três vezes superior ao percentual usado na estimativa (variando entre 60,9 a 92%). De acordo com a
fórmula de cálculo proposta, esta subestimação do percentual de abortos espontâneos é determinante
para a solidez do resultado final da estimativa. Somente este parâmetro indevido aumenta em quase
quatro vezes a estimativa de abortos.
Considerando apenas o uso indevido do multiplicador das internações hospitalares e a taxa de
abortos espontâneos, tem-se centenas de milhares de abortos estimados a mais. Uma estatística indigna
de subsidiar qualquer debate sério e de consequências tão importantes.

Conforme destacou Derosa (2018), se fossem atualizados os parâmetros da metodologia AGI e
mantida a sua fórmula de cálculo em termos estruturais, a estimativa de abortos clandestinos mais
plausível ficaria 5,3 a 10,3 vezes menor, variando entre 80 e 150 mil abortos clandestinos ao ano, ao
invés dos estimados 800 mil ou 1 milhão ao ano. As discrepâncias da metodologia já eram conhecidas
no meio científico, por meio do artigo de Koch et al (2012).

3.2. Estimativas de abortos de militantes pelo “direito de decidir” sempre falham?
Conforme Koch et al (2012) nos mostra, as estimativas baseadas nessas metodologias que
multiplicam as internações hospitalares pós-aborto por fatores quatro ou cinco falharam gravemente ao
estimar o número de abortos no México-DF.
Segundo essas estimativas, em 2006, no Distrito Federal do México ocorreriam algo entre
137.145 e 194.875 abortos clandestinos. Com o aborto tendo sido legalizado para o México-DF em 24
de abril de 2007, verificou-se que as estimativas falharam em muito. Nos primeiros 12 meses após a
legalização ocorreram 10.137 abortos (13 vezes menos que o estimado). Conforme mostra o site da
Secretaria de Saúde da Cidade do México9, o valor acumulado de abortos legais ocorridos entre abril
de 2007 a 6 de junho de 2018 foi de 138.035. Ou seja, foram necessários 11 anos completos para que
se alcancesse o número que era estimado ao ano. A estimativa de abortos clandestinos usada para
subsidiar o debate pela legalização estava nada menos do que 13,5 vezes superestimada; ou 19 vezes
superestimadas se considerado o limite superior da estimativa (194.875 abortos).
No Uruguai, antes da legalização, estimativas projetavam 33 mil abortos clandestinos ao ano.
No primeiro ano da legalização do aborto, ocorreram 7.171 abortos legais. Ao invés de admitir que a
estimativa estava errada, alguns tentaram, nos primeiros anos, sustentar a ideia de que a legalização
tivesse provocado uma redução abrupta de desestimular as pessoas a fazerem abortos e provocar a
redução de 80%. Por óbvio, a argumentação não se sustentou por completa falta de lógica. Em seis anos
vemos que o número de abortos no Uruguai vem crescendo continuamente e, comparativamente ao
primeiro ano de aborto legal, cresceu mais de 37%10.
Situação similar ocorreu na Inglaterra, em 1966, estudos da militância pró-legalização
defendiam que ocorreriam 250 mil abortos ilegais ao ano. Ao legalizar o aborto verificou-se que o
número de abortos legais era na faixa de 20 mil (10 vezes menos). Mesmo após subir drasticamente o
número de abortos por décadas a cifra de 250 mil ainda não foi alcançada11. No Canadá estimavam 100
mil abortos clandestinos ao ano. Após legalizar o aborto a realidade foi completamente diferente,
ficando abaixo de 30 mil abortos ao ano. Hoje, apenas após drástico aumento anual no número de
abortos registra-se 100 mil abortos ao ano.

3.3. Conflito de interesses pode explicar o porquê de tantas discrepâncias?
As evidentes discrepâncias reforçam a suspeita de conflito de interesses, haja visto que dentre
os autores da referida metodologia AGI (Singh e Wulf, 1994) e de sua atualização (Medeiros, Adesse e
Drezzett, 2015), constam vínculos com grandes organizações que investem na pauta da expansão do
9
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acesso ao aborto. A autora da metodologia criada em 1994 ocupa cargo de vice-presidente de pesquisa
do Instituto Guttmacher12. O instituto possui fortes vínculos com a maior clínica de abortos do mundo,
a Planned Parenthood. Os objetivos do Instituto que financiou a pesquisa é claro: a expansão do acesso
ao aborto em escala mundial, como mostra o site do Instituto13.
Ao analisar e conhecer as significativas discrepâncias de tal metodologia de estimativa de
abortos causa estranheza que os pesquisadores brasileiros que se propuseram a atualizá-la em 2015 não
tenham feito qualquer ponderação ou ressalva. Ao analisar o histórico e currículo dos mesmos, suscitase também para a possibilidade de conflito de interesses, já que se verifica atuação dos mesmos em
ONGs engajadas na luta pela descriminalização do aborto.
Obviamente, não se apregoa aqui que estes pesquisadores não possam pesquisar sobre o tema
ou que não sejam capazes de produzir boas pesquisas, contudo, discrepâncias desta magnitude causam
estranheza, já que são tão significativas e nenhuma delas contribuiu para um resultado desfavorável à
causa que defendem. As conclusões dos estudos, cientificamente, são extremamente implausíveis.
3.4. Análise das estimativas de abortos do PNA 2016.
A outra estimativa de abortos clandestinos amplamente defendida no debate pró-legalização
projeta números na ordem 500 mil ao ano. A cifra equivale a mais de 16% dos nascimentos no Brasil
em 2015, fato que suscitou suspeitas por especialistas, uma vez que na maioria dos países onde o aborto
foi legalizado os percentuais de gestações terminadas em aborto nos primeiros anos após a legalização
é bastante inferior a 16%. varia entre 3 a 5% das gestações.
Segundo levantamento feito por Derosa (2018-a, pág. 231), em 18 países analisados, incluindo
os últimos que legalizaram o aborto, na média, o percentual de gestações terminadas em aborto no
primeiro ano de aborto legal é de 3,66%; se analisados apenas os que legalizaram o aborto mais
recentemente, o percentual sobe para 5,18%; por isso, avalia-se que é improvável que na situação de
ilegalidade se aborte 16% das gestações, dada a dificuldade de acesso ao serviço.
O PNA 2016 mostra-se de fato pouco plausível em sua estimativa total de abortos. Seus
resultados não podem ser replicados a todo o Brasil com segurança, por diversas ponderações, dentre
elas, destacamos: 1) a pesquisa restringiu-se a uma amostra em capitais e sabemos que a taxa de abortos
induzidos é maior nas grande cidades; 2) conteve imprecisão grave no questionário de pesquisa, vez
que não haviam segregações claras para mensurar os abortos espontâneos dos abortos clandestinos, fato
que contribui para o risco de inclusão de diversos abortos espontâneos em sua estimativa; 3) reforçando
as ponderações anteriores, verifica-se que em pesquisas como o PNDS 2016 do Min. da Saúde, a
prevalência total (aborto espontâneo + provocado clandestinos) também fica próxima de 16% e como
vimos, algo próximo de 80% se refere a abortos espontâneos. O fato de ter estimado o mesmo percentual
indica que, ou o PNA 2016 abarcou indevidamente abortos espontâneos inflando a estimativa
aproximadamente 5 vezes, ou o PNDS 2016 do Ministério da Saúde está errado tanto ao mensurar a
prevalência de abortos quanto em mensurar a proporção de abortos espontâneos em 80%. Essa segunda
hipótese é bem menos provável, já que o PNDS 2016 do Ministério da Saúde é um estudo muito maior
e mais robusto, tendo sido realizado em escala nacional com uma amostra 30 vezes maior que o PNA
2016 e seus dados são confirmados por diversas outras pesquisas feitas nas últimas décadas – o que não
acontece com o PNA 2016.
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Assim como a metodologia AGI, o PNA 2016 também possui entre seus autores, profissionais
ligados oficialmente com o lobby pró-legalização no Brasil.
Não obstante tantas discrepâncias que carecem tempo, debates técnicos ao longo dos próximos
anos e pesquisas adicionais, cabe lembrar que a incidência de uma prática não deve ser pretexto para
legalizar (ou descriminalizar) o delito, assim não fosse, caberia uma ADPF para retirada da proibição
do uso de álcool combinado com a direção, dado que milhões de brasileiros dirigem sob o efeito de
álcool todos os anos.
4. Mortalidade materna por aborto clandestino no Brasil
Fala-se no debate amplamente sobre supostos 4 óbitos maternos ao dia em decorrência de
abortos clandestinos. A cifra, amplamente usada por grandes veículos de comunicação, não passa do
que é chamado atualmente de fake news.
O próprio Ministério da Saúde admitiu formalmente, em março de 2017, que números
informados em matéria jornalística pela Folha de São Paulo estavam incorretos. O despacho nº 22 do
Ministério da Saúde se deu em resposta ao questionamento formal feito pelo deputado federal Diego
Garcia14.
Vale destacar que a OMS avaliou em 2010 e em 2015, que o Brasil encontra-se no Grupo I em
qualidade de estatísticas vitais (mortalidade e morbidade), juntamente com países como Alemanha,
Dinamarca, França, Austrália e Finlândia. Desta forma, os dados apresentados pelo DataSUS, que
indicam terem havido menos de 53 óbitos maternos por aborto clandestino em 2015 e 41 óbitos em
2014 são de fato bastante confiáveis. Lembrando que o Ministério da Saúde investiga cada óbito
materno no Brasil, por meio dos comitês de mortalidade materna espalhados pelo país.
Estes 53 e 41 óbitos maternos por aborto clandestino ocorrem em um contexto de 1.739 óbitos
maternos totais em 2014 e 1.738 óbitos maternos totais em 2015.
Diferentemente do que é dito por muitos, o aborto clandestino não é a quinta causa de morte
materna mais comum. Vejamos as causas de morte materna que estão a frente da causa de morte definida
como ‘aborto clandestino’, no ano de 2014, no DataSUS15:
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Ranking

Número de óbitos

Causa de morte materna segundo DataSUS (2014)

1ª

156

hipertensão gestacional

2ª

140

eclampsia

3ª

107

hemorragia pós-parto

4ª

85

infecção puerperal

5ª

84

embolia obstétrica

6ª

75

anomalia da contração uterina

7ª

55

complicações puerperio NCOP

8ª

53

óbitos por gravidez ectópica

9ª

47

descolamento de placenta

Disponível em <https://www.diegogarciapr.com.br/deputado-diego-garcia-desmente-noticia-tendenciosa-sobre-aborto/>.
Acesso em 19 out. 2017.
15 http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/mat10uf.def

10ª

46

infecção no trato geniturinário

11ª

45

morte obstetrícia de causa NE

12ª

41

doenças infecciosas (CID 098)

12ª

41

“Aborto clandestino”
12 óbitos por “outros tipo de aborto”
25 óbitos por “Aborto NE” (NE = Não especificado)
04 óbitos por “Falha de tentativa de aborto”

Tabela 1. Principais causas de mortalidade materna segundo DataSUS, em 2014.

Ou seja, trata-se da 12ª causa de morte mais frequente, correspondendo, em 2014, a 2,1% das
mortes maternas. Contudo, como mostra a tabela acima, nestes 41 óbitos estão ainda óbitos por Aborto
Não Especificado, que pode conter casos de óbitos por abortos que não foram provocados
clandestinamente por vontade da mulher, mas por complicações médicas/abortos espontâneos.
Para melhor visualização, abaixo destacamos a imagem da tela do DataSUS que apresenta o
óbito materno por aborto clandestino nos últimos três anos.

Adicionalmente, a mortalidade ao longo de décadas vem sofrendo redução progressiva.

Representando cada vez menos no montante de causas de morte materna:

Chama atenção ao fato de que ocorreram 4 óbitos maternos entre 2015 e 2016 por aborto legal,
sendo 3 no ano de 2015. Embora a categoria do SUS descreva os óbitos como razões médicas, é neste
registro do sistema que o SUS controla todos os abortos feitos atualmente em caso de estupro. O
entendimento do próprio Ministério é de que a maioria sejam de fato abortos em gestações decorrentes
de relação sexual não consentida, incesto ou estupro. Em países como Portugal, Uruguai, Austrália,
EUA e Canadá, o aborto por risco de vida a gestante representa percentual inferior a 1%, portanto, resta
confirmado que entre todos os abortos legais, sua esmagadora maioria é por violência sexual. Nisso,
chama a atenção a alta taxa de mortalidade por aborto legal, o que coloca em xeque a eficácia de uma
eventual descriminalização.

Segundo o Datasus, em 2015, foram realizados 1.667 abortos legais e foram registrados 3
óbitos, correspondendo a um percentual de 0,18% do total de abortos legais, ou, 1 óbito para cada 555
abortos legais.
Retornando rapidamente aos comentários sobre estimativas de abortos clandestinos tratados no
item anterior, vemos que, se a estimativa de abortos clandestinos de 1 milhão de casos ao ano estivesse
correta, teríamos 1.000.000 de abortos para 56 óbitos maternos em 2015, gerando uma taxa de
mortalidade do aborto clandestino inferior a taxa de óbito materno do aborto legal. Teríamos 56 óbitos
por aborto clandestino dividido 1.000.000 abortos clandestinos. (0,0005%) ou 1 óbito para cada 17.857
abortos clandestinos.
Se a estimativa de abortos clandestinos do PNA 2016, de 500 mil abortos, estivesse correta, a
taxa de óbito materno por aborto clandestinos, em 2015, seria de 0,01% (1 óbito para cada 8.928 abortos
clandestinos), ao passo que a taxa de óbito materno do aborto legal foi de 0,18% (1 óbito por cada 555
abortos).
O curioso ponto de vista e análise sugerem, dentre outras coisas que 1) de fato as estimativas
de abortos clandestinos estão completamente superestimadas, ou então, abortos clandestino seriam mais
seguros que os abortos legais – o que seria algo absurdo; e 2) devido a diferença brutal entre as taxas
de mortalidade por aborto (1 óbito para 555 abortos no aborto legal versus e 1 óbito para cada 17.857
abortos clandestinos), o dado também sugere que a realização de abortos em ambiente hospitalar não
traz taxas de morte materna muito melhores, indicando que não haverão ganhos no quesito saúde
pública com a legalização do aborto.
Se fossemos mais longe e usássemos a estimativa de abortos clandestinos corrigida por Derosa
(2018-a), em que se tem cenários que projetam 88 mil e 150 mil abortos clandestinos ao ano, a
mortalidade materna por aborto ficariam mais razoáveis. Com 88 mil abortos clandestinos estimados
teríamos 1 óbito para cada 1.666 abortos; Com 156 mil abortos clandestinos estimados ao ano, teríamos
1 óbito para cada 2.957 abortos, em 2015.
Considerando essas estimativas, vemos que, comparativamente, a mortalidade materna pelo
aborto legal do SUS (1 óbito para cada 555 abortos legais) se apresentaria 3 vezes menor que o primeiro
cenário de mortalidade por aborto clandestino (de 88 mil abortos clandestinos para 53 óbitos maternos),
ou aproximadamente 5 vezes menor que a mortalidade por aborto clandestino no pior cenário (que
estima 156 mil abortos). Essa coerência reforça diversos pontos já apresentados até aqui e ainda suscita
o fato de que, se o aborto for legalizado e sua prática aumentar a ocorrência de abortos em mais de
300% (o que ocorreu em muitos países em menos de 5 ou 10 anos após a legalização), a mortalidade
materna por aborto legal poderá ser a mesma que temos hoje com o aborto clandestino, ao preço de um
número de abortos bastante superior.
Não obstante, a atual situação nos mostra que o aborto provocado ilegalmente corresponde a
menos de 3% da mortalidade materna no Brasil. Vemos mais uma vez que toda a argumentação da
questão da saúde pública não procede. Cabe ao Estado focar prioritariamente em outras questões e
outras causas de morte materna. Se forem destinados mais recursos para que se façam bons
acompanhamentos pré-natais, com maior disponibilidade de leitos para gestantes com hipertensão, por
exemplo, poderiam ser salvas muito mais mulheres do que a descriminalização do aborto pretende tentar
salvar, e neste cenário, não haveria a consequente perda das vidas em desenvolvimento intrauterino.
4.1. Mito da legalização do aborto como benefício para saúde da mulher e redução na taxa da
mortalidade materna no mundo.
No Chile, após a completa proibição do aborto, em 1989, a taxa de mortalidade materna caiu
de 41,3 a cada 100 mil nascimentos para 12,7 a cada 100 mil nascimentos em 2007. Ou seja, uma
redução da mortalidade materna na ordem de 69,2% (Koch et al, 2012b). Quando comparada a

mortalidade materna com diversas outras variáveis, a pesquisa chilena verificou que possivelmente, o
fator que mais contribuiu para a redução nos números de óbitos foram: educação e a melhor assistência
às mulheres com gravidez não planejada. Esse estudo confirma que as teorias de que a liberação do
aborto traga algum benefício à saúde pública são completamente infundadas.
Em 1997, em El Salvador, leis foram aprovadas e restringiram as possibilidades de acesso ao
aborto induzido. Em 2006, El Salvador comemorava uma queda de 45% na taxa de mortalidade
materna16.
Os dados da OMS destacam queda na mortalidade materna em El Salvador em 65,5% entre
1990 e 2015.
No Nicarágua após a proibição total do acesso ao aborto (incluindo para caso de estupro), em
2006, os óbitos maternos caíram de 93 óbitos maternos para cada 100.000 nascimentos em 2006 para
59 para cada 100 mil, em 2011, e 38 óbitos maternos para cada 100 mil nascimentos em 201617.
No México cada estado pode alterar sua legislação acerca do aborto. Com isso, dentre 32
estados, há àqueles com leis mais ou menos permissivas à prática. Por conta disso, o México traz uma
situação única para estudos epidemiológicos sobre esse tema, pois é possível analisar indicadores de
regiões com aborto legal ou restrito em um mesmo país e cultura.
Koch et al (2015) comparou a mortalidade materna entre estados com leis mais permissivas
com estados com leis menos permissivas (onde se diria, aborto proibido), entre os anos 2002 e 2011.
A pesquisa mostrou que a taxa de mortalidade materna é menor nos estados com leis menos
permissivas (aborto proibido, ou permitido somente em situações bem específicas como estupro e em
caso de ameaça a vida da gestante).
O estudo verificou que não é a legalização do aborto que reduz a mortalidade materna. Ficou
comprovado que os fatores que contribuem para uma menor mortalidade materna são outros, como o
grau de analfabetismo, condições sanitárias, acesso a água potável e acesso aos serviços de saúde.
É obviamente desleal comparar mortalidade materna de países desenvolvidos com países como
o Brasil. Qualquer pessoa compreende isso mas frequentemente dados de mortalidade materna do Brasil
são comparados com a mortalidade de países desenvolvidos e com aborto legalizado. É óbvio que essa
comparação não é adequada.
Nesse sentido, é interessante analisar as diferenças entre dois países desenvolvidos. A
República da Irlanda e a Inglaterra são países com cultura e nível de desenvolvimento semelhantes. Na
Inglaterra e país de Gales, o aborto é amplamente permitido, diferentemente da República da Irlanda,
onde o aborto é possível apenas para salvar a vida da gestante (aprovado apenas em 2018).
A mortalidade materna na Inglaterra e país de Gales era de 6 para cada 100 mil nascimentos.
Na República da Irlanda, apenas 3 para cada 100 mil nascimentos. Destaca-se ainda que a qualidade
dos dados sobre mortalidade na República Irlanda é superior18.
Vemos muitas análises que tentam induzir o leitor do gráfico à erros. Recentemente pesquisas
financiadas pela FIGO (Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia)19 tentaram sustentar que
a descriminalização do aborto fosse a chave para redução na taxa da mortalidade materna por aborto,
fazendo uso do exemplo do Uruguai, que legalizara o aborto em 2012. O estudo, contudo, restringiu
sua análise há um intervalo de poucos anos. Se a mortalidade materna naquele país é analisada em um
horizonte superior a 20 ou 30 anos verifica-se que a mortalidade materna vinha caindo em ritmo ainda
mais acelerado nas décadas anteriores. Analisando a estatística por quinquênios verificou-se que o
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percentual da mortalidade materna por causa de aborto era de 7,8% entre 2006-2010 e no quinquênio
2011-2015 foi de 8,1%, sendo que o aborto foi legalizado em 2012.
Assim, são diversos estudos feitos em diferentes realidades que mostram que são as outras
causas de mortalidade que de fato salvam vidas.

4.2. Mortalidade materna no aborto legal
Ao mesmo tempo que a mortalidade materna na situação do aborto clandestino não é
exatamente como defendem os grupos ligados à indústria do aborto legal, existe uma mortalidade
materna que não é contabilizada nessas taxas de mortalidade. Tratam-se dos óbitos ocorridos muito
tempo depois do aborto e que aos olhos dos médicos que avaliam a causa-morte não há qualquer relação
com o aborto, mas em estudos específicos são verificados. É uma mortalidade que não ocorre por causa
da ilegalidade do aborto mas pelo contrário, mostra-se recorrente onde o aborto é legalizado, por causa
da expansão de sua prática. Boa parte dessa mortalidade ocorre por suicídio.
Um estudo com 408 mil mulheres na Inglaterra verificou que as mulheres que tinham um
histórico de aborto eram 225% mais propensas a cometer suicídio, do que as mulheres que tiveram seus
bebês20.
Outro estudo21 feito na Finlândia analisou grupos de mulheres que tiveram um aborto induzido,
que tiveram seus bebês e as que sofreram abortos induzidos ou por gravidez ectópica ao longo de oito
anos após o evento (aborto ou parto). A pesquisa verificou que no grupo de mulheres que passou por
um aborto induzido a mortalidade foi quatro vezes maior.
As conclusões desses estudos vêm sendo confirmadas por diversos outros estudos mais
recentes. Um estudo com metodologia rigorosa analisou registros médicos de pacientes que tiveram
gestações completas e que tiveram abortos ao longo de 25 anos, contemplando análise de mais de 1
milhão de mulheres. O estudo demonstrou haver um risco de morte 49% maior para mulheres que
tinham feito um aborto induzido; 96% maior para as que fizeram dois abortos e 152% maior para as
que haviam feito três ou mais abortos induzidos, em clínicas especializadas onde a prática é legal22.
Fica evidente que não se trata de uma mortalidade por conta das condições da realização do
aborto. Não se trata da prática ilegal provocar morte de mulheres. Esses resultados são encontrados em
países que não só tem a prática legalizada como apresentam sistemas de saúde de altíssima qualidade,
mostrando que o aborto é em si mesmo uma intervenção que deteriora a saúde física e mental das mulher
e esse problema se torna evidente quando é legalizado e um maior número de mulheres recorre ao
aborto, inclusive de forma reiterada ao longo de sua vida reprodutiva.
Um estudo científico23 publicado em 2017 analisou nada menos do que 989 estudos acadêmicos
sobre a mortalidade relacionada ao aborto em três países onde a prática é legalizada e verificou que 180
dias após o aborto há uma taxa de mortalidade duas vezes maior do que a taxa de mortalidade de
mulheres que têm seus bebês. O estudo verificou também a relação dose-resposta, que confirma a
causalidade entre aborto legal e aumento no risco de morte. Mulheres que faziam um aborto apresentam
mais risco do que as que fizeram zero abortos; Mulheres que fizeram dois abortos tinham maior risco
de morte do que as que faziam um aborto; e mulheres que fizeram três abortos ou mais apresentaram o
maior risco de morte. A mortalidade em mulheres com histórico de aborto também foi maior quando
analisados os grupos de mulheres em períodos de um ano e dois anos após o evento (parto ou aborto).

20 Morgan

C., Evns M., Peters JR. 1997. Suicides after pregnancy: mental health may deteriorate as a direct effect of induced
abortion. BJM 1997. Citado em Complications: Abortion’s Impact On Women, Lanfranchi, Gentles e Ring-Cassidy (2013).
21 Gissler M. et al. (1997). Pregnancy associated deaths in Finland 1987-1994: definition problems and benefits of record
linkage. Acta Obstet Gynecol Scand.
22
Coleman P., Reardon e Calhoun (2013). Reproductive history patterns and long-term mortality rates: a Danish populationbased record linkage study. European Journal of Public Health, 2013.
23 Reardon C., Thorp J.M. (2017). Pregnancy associated death in record. Sage Open Medicine. Vol. 5: 1-7.
Disponível em <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2050312117740490 >. Acesso em 17 jan. 2018..

5. O aborto é um problema de saúde pública?
Fala-se muito sobre o aborto ser um problema de saúde pública. Contudo, analisando com
critério os estudos e informações disponíveis, sem vieses, fake news e distorções, verificamos que a
legalização do aborto pode provocar um problema de saúde pública de proporções gravíssimas.
Com o sistema de saúde brasileiro já em condições precárias a competição do serviço de
abortamento com os serviços de cuidados à saúde da população nos levaria a um caos.
Atualmente, com aborto disponível em caso de estupro, não raro ouvimos relatos de médicos
frustrados com o fato de ter de priorizar um atendimento de aborto em detrimento da internação de
pacientes grávidas com quadro de hipertensão, por exemplo. Lembrando que a hipertensão gestacional
é a principal causa de morte materna no Brasil.
Considerando que a legalização do aborto aumenta sim a incidência da prática, como mostra a
experiência de diversos países, outra parte do problema seria acarretado pela degradação dos níveis de
saúde das mulheres e dos futuros nascituros.
Mulheres submetidas a abortos induzidos têm maior risco de nascimentos prematuros em
gestações futuras; maior risco de câncer de mama; incompetência cervical; depressão, ansiedade, uso
de substâncias, entre outros males, abordados em detalhes nos capítulos 12, 13, 14 e 15 do livro
Precisamos falar sobre aborto: mitos e verdades, e que são amparados em vasta bibliografia científica
da área médica, infelizmente ainda pouco analisadas e estudadas no Brasil. O livro canadense
Complications: abortion’s impact on women (2013) levantou mais de 600 pesquisas científicas sobre
complicações relacionadas ao aborto, indicando que o aborto, mesmo feito em situação de legalidade,
traz males para a saúde das mulheres.
6. Quem está reivindicando o aborto legal?
O pedido da referida ADPF traz em suas argumentações a ideia de que se trata de uma
reivindicação social e inclusive a quantidade de ONGs pró-escolha existentes e que se inscreveram para
participar da Audiência Pública reforçam essa ideia, contudo ela é falsa.
Assim como mostram pesquisas de opinião, o aborto é rejeitado por aproximadamente 80% da
população brasileira24.
Embora organizações médicas como a Febrasgo tenham se inscrito como favoráveis a
legalização do aborto neste debate, a opinião dos médicos é majoritariamente contrária ao aborto, como
vemos por Loureiro e Vieira (2004), que verificou que 77 a 82,5% dos médicos são contrários à
legalização do aborto sob demanda25; e de forma semelhante, vemos que no Hospital Regional da
Grande Florianópolis 95% dos obstetras e ginecologistas se negam a realizar abortos inclusive em caso
de estupro26. Este último dado antecipa o grave problema que seria ocasionado com a legalização do
aborto.
Como então existem tantas ONGs, pretensamente representantes da sociedade civil, pedindo
para legalizar aborto enquanto ele é rejeitado veementemente por 80% da população e da classe médica?
Longe de teorias conspiratórias, o financiamento das ONGs por fundações e organizações
internacionais é hoje sabido e admitido pela grande maioria delas. A instrumentalização da área
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médica27 foi planejada por organizações como a Planned Parenthood, que tem seu faturamento
essencialmente baseado na realização dos serviços de abortamentos legal em diversos países, e vê no
Brasil, um mercado promissor, com uma possível legalização.
Por força legal, ONGs e fundações precisam tornar público os valores e destinatários de doações
feitas, e neste sentido vemos como muitas das ONGs inscritas na audiência pública do STF têm
subsistido e o porquê dessas ONGs existirem. Vejamos um breve levantamento:
6.1. Financiamento da Human Rights Watch
A Human Rights Watch, atual em nível internacional e no Brasil. Em valores gerais recebeu em
2016 um total de 3,5 bilhões de dólares em doações de fundações internacionais.
2015 = USD 65.177.056 (aprox. 215 milhões de reais)
2014 = USD 74.214.883 (aprox. 245 milhões de reais)
2013 = USD 59,342,193 (aprox. 195 II
II )
2012 = USD 73,210,162
2011 = USD139,654,922
Fonte: Pro Publica28
6.2. Financiamento da ONG Conectas
Inscrita na referida audiência pública
Recebeu mais de 11 milhões de dólares apenas em 2016, para lutar pela legalização do aborto29.
Este montante recebido é o que a própria ONG declara em seu website. Verificamos, por meio do site
da Fundação Oak, a transferência de 971 mil dólares, em 2016, também para advocacy na pauta do
aborto – não estando destacado se tal aporte está contemplado no valor descrito no site da ONG
Conectas (1,7 milhão, advindo da Fundação Oak).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

12
Fundação Ford
Cels
13
Open Society Foundations
Volunteers
14
Oak Foundation
Channel Foundation
15
Anônimo 1
Ohchr - Opcat
16
Interest Of Application*
Irish Embassy
17
Sigrid Rausing Trust
Instituto Clima E Sociedade
18
Anonimous 2
Others
13
Charles Stewart Mott Foundation
Volunteers
14
The Swedish International Development
Channel Foundation
Cooperation Agency
10
15
Oxfam Brazil
Ohchr - Opcat
11
Instituto Pro Bono
TOTAL
11.251.284,87
Tabela 2. Doações recebidas pela ONG Conectas, de Fundações internacionais e doadores - Conforme site oficial da ONG

6.3. Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO)
Recebe doações da Fundação Ford, conforme documentos da própria ABRASCO admitem.
Boletim 89 (página 14)30
1. Relatórios da Fundação Ford mostram doações no valor de R$ 761.480,00 para Abrasco
(conforme relatórios da Fundação Ford31)
27
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6.4. Católicas pelo Direito de Decidir (CDD);
1. Organização internacional - Catholic for Choice -, é parceira do site de venda ilegal de
cytotec no Brasil - WomenHelp.org.
2. Recebeu entre 2010 e 2015, do International Women’s Health Coalition um momentante
superior a USD 249.496 (Mais de 798 mil reais).
3. Identificado doação advinda da Fundação Ford no valor de 200 mil dólares em 201132.
4. Não estão inclusos nos valores acima as pesquisas nacionais de opinião sobre o aborto no
Brasil, contratadas ao IBOPE, em 201133, pagas pela International Women’s Health Coalition
e pela Federação da clínica de abortos internacionais Planned Parenthood.
6.5. SOS CORPO Instituto Feminista para a Democracia;
Também é inscrita na Audiência Pública da ADPF.
Financiamento da Oak Foundation = 450 mil dólares em 201634
Valores por ano: 2013 = US$ 300.000, 2009 = US$ 240.000 e 2016 = US$ 450.000
6.6. Gestos - Comunicação e Gênero
Como mostra o relatório da federação da maior clínica de abortos do mundo, a IPPF, a ONG
brasileira recebeu em 2015, doação de 150 mil dólares, e em 2016, doação de 223,8 mil dólares35. Outros
75 mil dólares foram recebidos pela Fundação Open Society Foundation, em 2017 (fundação que
tradicionalmente promove a pauta do aborto)36 e 200 mil dólares da Fundação Ford, em 2016. Ou seja,
apenas neste curto período, a ONG recebeu mais de 640 mil dólares (equivalente a 2,48 milhões de
reais), para promoção da pauta do aborto e do gênero.
6.7. CEPIA - Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação.
Segundo foi possível identificar, a ONG recebeu 150 mil dólares da Fundação Ford em 2016 e
em 2015, outros 204,9 mil dólares da Federação da IPPF (Planned Parenthood), totalizando mais de
354 mil dólares (1,37 milhão de reais) para promoção e advocacy da pauta do aborto e gênero no Brasil.
6.8. Anis Bioética e Gênero
A coautora do pedido em debate, entre 2015 e 2017 mais de 393 mil dólares (1,5 milhão de
reais), entre doações de organizações ligadas à clínica de abortos e fundações internacionais, para
promover seu trabalho em prol do aborto. As doações foram distribuídas em 150 mil dólares em 201537
e mais 13 mil dólares em 2016 advindos da federação da maior clínica de abortos do mundo, a Planned
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Parenthood; Além disso, por meio da Open Society, recebeu outros 90,1 mil dólares em 2016 e 140 mil
dólares em 201738.
6.9. Replocatina - Ong militante pela legalização do aborto.
Receptora de 12,8 mil dólares em 2015, advindos da IPPF.
6.10. Consórcio Latino-Americano contra o Aborto Inseguro (CLACAI);
Recebeu em 2015, da IPPF, 78.460 dólares.
6.11. Comentários finais sobre o financiamento internacional
Todos os aportes da IPPF citados nos item 6.6 a 6.10, em 2015, estão listados no relatório
financeiro da companhia39.
O mesmo relatório, na página 19, destaca que as doações tem objetivo de Advocacy. Ou seja,
militar e reivindicar alterações no ambiente legal brasileiro para os chamados direitos sexuais e
reprodutivos, culminantes na legalização do aborto, que é uma das principais fonte de receitas
financeiras da Planned Parenthood.
Muitos outros aportes financeiros das mais variadas fundações têm sido destinados à ONGs.
Sua quantidade e diversidade de fontes e trajetos torna o trabalho de mapeamento extremamente difícil,
sendo que nunca se consegue fazer um mapa completo e saber o total de recursos envolvidos, mas
sempre uma parte deles.
Um levantamento feito pela Revista Estudos Nacionais, edição de junho, mostrou que as
Fundações Open Society, Fundação Ford, Fundação Oak, Fundação Bill e Melinda Gates e a
International Planned Parenthood Federation destinaram mais de 8,2 milhões de dólares para pautas
de aborto e gênero (o investimento é feito em conjunto, muitas vezes), apenas considerando um
levantamento parcial de 2015, e valores de 2016 e 2017. Todos os valores foram obtidos diretamente
no site das fundações.
7. Considerações finais
O debate em questão, no STF, poderá levar à eventual decisão de legalizar o aborto, na prática.
Contudo, ocorre via judiciário em detrimento das diversas discussões travadas no legislativo sobre a
mesma matéria nos últimos anos. Além disso, uma eventual decisão favorável ao pedido vai de encontro
a majoritária opinião popular (82 a 87% contrária à descriminalização do aborto40), o que é crítico para
a credibilidade da Instituição STF perante o população brasileira.
Como agravante, tal debate apresenta um número gigantesco de imbróglios em suas
argumentações baseadas em estudos e dados altamente questionáveis (conforme aqui refutados com
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abundância de fontes científicas). A eventual descriminalização nestas condições poderia entrar para a
história do Brasil como uma decisão antidemocrática e baseada em diversos argumentos questionáveis,
falsos e questões mal resolvidas, fruto de manipulação social motivada por força de fundações
internacionais e da indústria do aborto.
Entre as consequências que podem ser previstas decorrentes da eventual descriminalização do
aborto nestas condições, está, certamente, um profundo abalo na credibilidade da Suprema Corte
perante a população brasileira e perante os demais poderes (Executivo e Legislativo), acirrando
sobremaneira a crise institucional em que vivemos no Brasil.
A decisão sobre a descriminalização do aborto no Brasil, em nossa avaliação, deve, no mínimo,
aguardar um aprofundamento no debate sobre todos estes estudos, já que a outra parte não tem
respondido de forma técnica e científica sobre todas as discrepâncias apontadas neste documento e
muitas outras que não foram aqui contempladas – algo que em parte é natural, pois demanda tempo e
pesquisas adicionais. Um debate que pode levar mais alguns anos. Se a matéria continuar sendo debatida
no Legislativo e no meio acadêmico por mais tempo, naturalmente se chegará em um decisão mais bem
acertada e mais bem fundamentada do que seria possível hoje, que encontra-se bastante carente de
fundamentação em argumentos pró-descriminalização, conforme demonstramos.
A rejeitar o pedido em questão nada impedirá a continuidade do debate sobre o tema a
posteriori, sendo portanto, recomendada a rejeição completa do pedido.
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Excelentíssimos Ministros.
Entendendo que a compreensão dos impactos que o aborto, mesmo feito em
situação de legalidade, provoca na saúde das mulheres é crucial para o debate em
questão, enviamos a seguir uma excelente análise realizada pela médica e pesquisadora
Dra. Patrícia Junges Frantz, professora de medicina na Universidade do Sul de Santa
Catarina e coautora do livro Precisamos falar sobre aborto: mitos e verdades (2018),
Derosa M. (Org.).

AGRAVOS À SAÚDE FÍSICA E MENTAL RELACIONADOS AO ABORTO1

Introdução: o aborto induzido e o médico
"O médico deve... ter dois objetivos, fazer o bem e evitar fazer o mal".
Hipocrates de Cos, Epidemicos 1
Fazer o bem e evitar fazer o mal: eis o emblema da medicina, dentro de uma
tradição que perdura há mais de 2000 anos. O bem do paciente é o fim último, o telos, o
propósito da medicina, constatou o grande médico e bioético americano Edmund
Pellegrino. Beauchamp e Childress2, cuja teoria bioética é ainda uma das principais
influências na ética médica praticada no Brasil e no mundo, também elencam a
beneficiência e a não maleficiência como dois dos quatros princípios éticos norteadores
dos médicos, juntamente e de forma não hierárquica com justiça e autonomia do
paciente; segundo os autores, estes princípios devem ser cumpridos prima facie, ou seja,
há uma obrigação da sua observância, a não ser que haja um conflito onde os princípios
deverão ser ponderados entre si.
Desta forma, o médico deve seguir um código de conduta que busque o bem do
paciente, que evite provocar o mal, que seja justo e respeite a autonomia do paciente. No
caso do procedimento de interrupção da gravidez (aborto induzido), como em qualquer
outra intervenção, é necessária uma reflexão sustentada tanto nas evidências científicas
sobre os benefícios e malefícios de cada tratamento, como no julgamento moral do que
seria o bem maior a ser buscado pelo médico em relação ao paciente. Ora, quando um
médico cuida da saúde de uma mulher grávida, a sua atenção se dirige aos dois
pacientes, mãe e filho. Portanto, ao praticar a ação de dar fim à vida do filho, já é possível
constatar que ele não age buscando o bem maior deste pequeno ser humano, também
seu paciente. E quanto à saúde da mãe? Estaria o médico buscando a beneficiência e a
não-maleficiência em relação à sua paciente gestante, priorizando a sua autonomia em
“escolher” pelo fim da gravidez?
As evidências científicas apontam que a realização do procedimento do aborto
expõe a mulher a riscos para a sua saúde, tanto nos locais onde é legalizado como
naqueles onde não o é. Os dados, entretanto, são conflitantes. As referências mais
1

Capítulo 12 do livro Precisamos falar sobre aborto: mitos e verdades (2018). Derosa, M. (Org.).
Beauchamp T, Childress J. Principles of Biomedical Ethics. 4th ed. New York: Oxford; 1994.
100-103 p.
2

abundantes provêm majoritariamente de países onde o aborto é legalizado, mas também
nestes locais pode haver subnotificação, tendo em vista que muitas clínicas não fazem o
seguimento das pacientes e apenas dados de origem hospitalar são notificados. No
Brasil, o aborto é permitido em casos de estupro, anencefalia e risco de vida materno;
relatos de possíveis complicações nesses casos ainda não foram descritos. É possível
obter, através de informações do DATASUS, alguma estimativa quanto a internações e
mortalidade por aborto, embora não haja como estimar o percentual de internações e
mortes por aborto induzido. À exceção desses dados, a literatura sobre complicações do
aborto no Brasil é escassa3. Assim, a avaliação sobre o risco do aborto para a saúde
materna será realizada através de fontes internacionais.

Agravos à saúde física relacionados ao aborto
As possíveis complicações físicas imediatas do aborto incluem hemorragia,
abortamento incompleto, infecção e lesão uterina, e as tardias incluem doença
inflamatória pélvica, infertilidade e gravidez ectópica, assim como placenta prévia e
parto prematuro em gestações posteriores. Existem evidências que sustentam uma
associação entre aborto induzido e câncer de mama. As estatísticas variam de acordo
com o local da pesquisa e com o tipo de aborto realizado4.
Nos países em que o aborto induzido é legalizado, ele pode ocorrer de duas
formas: aborto farmacológico5 ou aborto cirúrgico. O aborto farmacológico corresponde
a cerca de 4% dos abortos realizados no Canadá6 e 22%7 nos Estados Unidos da América
(EUA), e consiste na administração de drogas abortivas em gestantes que estejam no
primeiro trimestre de gravidez. O aborto cirúrgico corresponde a mais de 70% do total
de abortos nos EUA e mais de 90% dos abortos reportados no Canadá5, 6. A técnica
utilizada varia de acordo com a idade gestacional, a dilatação cervical e o local (região
ou país) onde é realizado. Organização Mundial da Saúde, na segunda edição do manual
“Safe Abortion”8, de 2012, recomenda que nos abortos cirúrgicos realizados tanto até 12
semanas de gestação, como após, se utilize a técnica de aspiração a vácuo9. Na maioria
dos países onde é legalizado, o aborto cirúrgico pode ser executado em hospitais ou
clínicas de aborto.
3 Menezes G, Aquino EML,

Abortion I, Evaluation HS. Pesquisa sobre o aborto no Brasil: avanços e desafios
para o campo da saúde coletiva. Cad Saúde Pública. 2009;25(2):193–204
4 Lanfranchi A, Gentles I, Ring-Cassidy E. Complications: Abortion´s Impact on Women. Ontario: The
deVeber Institute for Bioethics and Social Research; 2013. 433 p
5
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6
Costescu D, Guilbert E, Bernardin J, Black A, Dunn S, Fitzsimmons B, et al. Medical Abortion. J Obstet
Gynaecol Canada. 2016;38(4):366–89
7
Jalatloui T, et al. Abortion Surveillance — United States, 2013. Surveill Summ [Internet]. 2016;65(12):1–
44.
8
World Health Organization. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. 2012.
9 Procedimento no qual uma cânula é introduzida no útero e posteriormente acoplada a uma bomba de
sucção manual ou elétrica.

Dependendo do local onde é realizado, as complicações imediatas do aborto
cirúrgico podem variar de 1 a 11%10, 11, 12, podendo ser quatro vezes mais elevadas nos
casos de aborto farmacológico13. Um estudo feito pelo Ontario Women’s Health EvidencedBased Report (POWER), do Canadá, apontou uma taxa de busca por atendimento
emergencial em nível hospitalar de 4,5% até 15 dias após um aborto, e 0,4% de
hospitalizações14. Tendo em vista que anualmente são realizados entre 80.000 a 100.000
abortos por ano no Canadá (dados podem ser subnotificados)15, aproximadamente 4.000
mulheres por ano apresentam alguma complicação imediata do aborto, e dessas, cerca
de 350 necessitam ser internadas. Cabe sublinhar que estudos como esse incluem apenas
pacientes cujo atendimento à complicação foi realizado em nível hospitalar. Outros
estudos realizados na Dinamarca16 e na Nova Zelândia17 encontraram taxas semelhantes
de complicações imediatas (5% e 5,8%, respectivamente), principalmente hemorragia e
infecção. Fatores de risco associados são idade gestacional maior que 20 semanas,
história de abortos prévios e o método utilizado (aborto farmacológico)18. Uma das
complicações mais comuns desse último, em comparação com o cirúrgico, é o
abortamento incompleto (em média 5%)19, isto é, quando há a necessidade de uma
intervenção cirúrgica, seja por hemorragia, seja pela sobrevivência do feto ou pela
permanência de partes do mesmo na cavidade uterina. A taxa de hemorragia também é
maior após um aborto farmacológico em comparação ao cirúrgico, mas os dados na
literatura são bastante discrepantes (0,6 a 15%), talvez pela utilização de diferentes
critérios para a definição de hemorragia20. A idade gestacional em que o aborto ocorre
também influência na ocorrência desta complicação, sendo 40 vezes maior o risco após
a vigésima semana21. Outra complicação possível, porém rara, é a sepse. Foram
reportados casos de sepse por Clostridium Perfrigens, Clostridium Sardelli, Escherichia Coli
e Streptococcus B22,23. As taxas precisas de infecção pós-aborto são difíceis de ser definidas,
devido à grande discrepância de informações provenientes de diferentes lugares do
10
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mundo24. Os guidelines americanos e canadenses apontam um baixo risco, de 0,01 a 2,4%.
Convém ressaltar que trinta por cento das mortes relacionadas ao aborto são atribuídas
a infecção25.
Tardiamente, as mulheres que são submetidas a um aborto manifestam um maior
risco de apresentar Doença Inflamatória Pélvica (DIP) que a população em geral26. A DIP
é uma infecção do útero, das trompas ou dos ovários, que ocorre quando bactérias da
vagina ou cérvice27 sobem para estes órgãos, provocando dor pélvica crônica (8-20%) e
infertilidade (12-20%), e aumentando em dez vezes o risco de gravidez ectópica28,29. É
provocada principalmente pelas bactérias Clamydia Trachomatis e Neisseria Gonorrhea, que
são sexualmente transmissíveis e podem ascender no trato genital após trauma cirúrgico
ou quando restos ovulares30 permanecem31. Mulheres que são portadoras de clamídia e
realizam um aborto dobram o risco de desenvolverem DIP, em relação a mulheres que
não são32. Por tratar-se de uma doença cujos sintomas demoram a aparecer (de 7 dias a
36 semanas), a pesquisa determinando sua taxa de ocorrência após um aborto é
prejudicada pelo seguimento inapropriado, normalmente de forma ambulatorial, sendo
provavelmente subnotificada33. Devido ao risco de infecção, a profilaxia com antibióticos
para o aborto cirúrgico é bem estabelecida34. Porém, nos casos de aborto farmacológico,
após o relato de mortes por sepse, novos protocolos foram estabelecidos, o que gerou
discussões entre os pesquisadores sobre a “prevenção”35 mais apropriada; alguns
sugerem a profilaxia com antibiótico antes do procedimento36, outros recomendam o
rastreamento da infecção e tratamento prévio apenas das pacientes portadoras37 e
alguns, o tratamento de todas as mulheres38.
No que concerne à infertilidade, mulheres que tiveram DIP estão em maior risco,
devido ao comprometimento tubário provocado pela doença. Trinta porcento dos casos
24

Costescu D. (2016)
Achilles SL, Reeves MF. Prevention of infection after induced abortion. Contraception. 2011;83(4):295–
309.
26
Lanfranchi A, Gentles I, Ring-Cassidy E. Complications: Abortion´s Impact on Women. Ontario: The
deVeber Institute for Bioethics and Social Research; 2013. 168-172 p.
27
Colo do útero
28
Chen S, Li J, Van de Hoeck A. Universal screening or prophylactic treatment for chlamydia trachomatis
infection among women seeking induced abortions: which strategy is more cost-effective? Sex Transm
Dis. 2007;34(4):230–6.
29
Dayan L. Pelvic Inflammatory Disease. Aust Fam Physician. 2006;11(35):858–62.
30
Restos embrionários ou fetais que permanecem no útero após um aborto, espontâneo ou induzido
31
Mead P, Hager W, Faro S. Protocols for infectious diseases in obstetrics and gynecology. 2nd ed. Malden:
Blackwell Science; 2000. 124 p.
32
Chen S. (2007)
33
Lanfranchi A, Gentles I, Ring-Cassidy E. Complications: Abortion´s Impact on Women. Ontario: The
deVeber Institute for Bioethics and Social Research; 2013. 168-172 p.
34
Low N, Mueller M, Van Vliet H, Kapp N. Perioperative antibiotics to prevent infection after first-trimester
abortion. Cochrane database Syst Rev. 2012;3:CD005217.
35
A palavra prevenção está entre aspas, pois a melhor prevenção seria evitar um procedimento
desnecessário.
36
Fjerstad M, Trussel J, Lichtenberg E, Sivin I, Cullins V. Severity of infection following the introduction of
new infection control measures for medical abortion. Contraception. 2011;83(4):330–5.
37
Costescu D. (2016)
38
Fjerstad M, Trussell J, Sivin I, Lichtenberg ES, Cullins V. Rates of Serious Infection after Changes in
Regimens for Medical Abortion. N Engl J Med. 2009;361(2):145–51.
25

de infertilidade se devem a problemas tubários39. Embora a pesquisa envolvendo
infertilidade e aborto seja escassa, alguns estudos observaram um risco aumentado de
60 a 70% do desenvolvimento de patologia tubária após um aborto40,41. Tais trabalhos
são completamente ignorados pelos guidelines42. A gravidez ectópica43, uma situação de
extrema gravidade, também é causada mais comumente por infecção pélvica com
comprometimento das tubas. Diversos estudos de caso-controle observaram uma chance
2 a 6 vezes maior de mulheres com gravidez ectópica terem tido um aborto induzido
prévio44.
O aborto cirúrgico apresenta também o risco de lesões uterinas. Um estudo
realizado na Finlândia, que avaliou a prevalência de complicações imediatas, encontrou
uma taxa de lesão uterina de 0,6%45. Leibner observa, entretanto, que a maioria das
perfurações pós-aborto não é detectada46. As mulheres podem permanecer
assintomáticas ou desenvolver dor abdominal muitas semanas após o aborto. Kaali e
colaboradores fizeram essa avaliação em um estudo de 6.408 abortos de primeiro
trimestre47. Eles descobriram que a taxa de perfuração uterina era, na verdade, cerca de
sete vezes maior do que as tipicamente suspeitas. Umas das consequências da lesão
uterina pós-aborto são as sinéquias (13%)48, cicatrizes localizadas dentro do útero
decorrentes de uma agressão ao endométrio. Essas aderências podem provocar
alterações do fluxo menstrual, abortos espontâneos e infertilidade, em graus variados de
gravidade. O maior risco é para abortos múltiplos (39%)49 e para aqueles realizados
através de curetagem, embora possa também acontecer após aspiração a vácuo50. Essas
cicatrizes também podem levar à implantação inadequada da placenta, em gestações
posteriores, na porção inferior do útero51. Tal complicação, chamada de placenta prévia,
é uma das principais causas de sangramento de terceiro trimestre. O risco de
desenvolver tal disfunção é de 30 a 70% maior em mulheres que induziram o aborto,
especialmente se este for múltiplo ou ocorrer após a décima segunda semana de
gestação52. Os abortos de segundo trimestre, que necessitam de dilatação da cérvice,
podem complicar com trauma do colo uterino (0,1-2,1%)53, o qual causa insuficiência
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istmo-cervical e aumenta o risco de prematuridade (25-50%) em gestações
subsequentes54. Anum e colaboradores observaram uma elevação importante no risco
do desenvolvimento da insuficiência a cada aborto realizado55.
Existem evidências apontando para um maior risco de desenvolver câncer de
mama entre as mulheres que tiveram abortos induzidos. A proteção que a gestação e a
amamentação oferecem na prevenção do câncer de mama é conhecida de longa data.
Entretanto, observou-se que mulheres que tiveram partos prematuros (< 32 semanas)
apresentaram, ao contrário, um risco aumentado56. Isso se deve, provavelmente, ao
desenvolvimento e diferenciação dos lóbulos mamários durante a gravidez57. No final
do terceiro trimestre, mais de 75% deles são lóbulos tipo 4, responsáveis pela formação
do colostro. Após o fim da amamentação, mais de 85% deles são lóbulos tipo 3. Esses
dois tipos de lóbulos mamários contêm células especializadas que não são suscetíveis às
alterações hormonais que predispõem ao câncer, ao contrário daquelas pouco
especializadas contidas nos lobos tipo 1 (nulíparas) e tipo 2 (a maioria presente do final
do primeiro trimestre ao final do segundo). Os lóbulos tipo 1 e 2, que contém células
suscetíveis ao câncer, apenas serão majoritariamente substituídos pelos lóbulos tipo 4
após 32 semanas de gestação, de forma que mulheres cuja gestação não ultrapassou 32
semanas não adquirem esse efeito protetor. Diversos estudos demonstraram um maior
risco entre as mulheres que tiveram um aborto induzido (de 26 a 200%), mesmo quando
ajustado para fatores de confusão, como idade da primeira gestação, e controlado para
história familiar58. O mesmo risco não parece acontecer no caso de aborto espontâneo,
talvez porque a maioria deles ocorra antes do grande aumento dos níveis estrogênicos
que ocorre no final do primeiro trimestre. Esse risco pode aumentar em até 150% em
mulheres com três ou mais abortos induzidos59. Quinze estudos do tipo ecológico,
realizados em diversos países, também sugerem a associação, com maiores índices de
câncer de mama após o aumento do número de abortos induzidos60. Apesar de as
pesquisas feitas sobre o link aborto-câncer de mama atenderem aos nove critérios de
causalidade de Bradford Hill, o National Cancer Institute, dos EUA, nega tal associação.
Há indícios de que pressões políticas e sociais possam estar interferindo no debate
científico sobre o assunto.
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Agravos à saúde mental associados ao aborto

A associação entre aborto e piora da saúde mental é aventada já há muitas
décadas61, e também é um tema de disputa dentro da comunidade científica62. Além das
dificuldades metodológicas próprias em acessar de forma acurada o sofrimento psíquico
de pacientes que sofreram um aborto voluntário, há ainda aquelas associadas à presença
de vieses de cunho político, o que acarreta muitas vezes o questionamento sobre a
confiabilidade das pesquisas. A American Psychological Association (APA) publicou em
2008 o resultado de uma força tarefa sobre aborto e saúde mental, concluindo, através
dos estudos avaliados, não haver risco para a saúde mental de mulheres que realizaram
um único aborto, embora reconheça a complexidade da investigação científica nesta área
e a baixa probabilidade de que uma única pesquisa tenha uma resposta definitiva63.
Entretanto observa-se, infelizmente, que trabalhos que demonstrem desfechos
desfavoráveis do abortamento induzido, ou seja, contrários à perspectiva dominante,
são ignorados ou desqualificados64.
Um desses estudos, o mais relevante nas últimas décadas na análise da associação
do aborto a agravos de saúde mental, foi publicado em 2011 na ilustre revista British
Journal of Psychiatry - a qual está entre as 15 mais conceituadas revistas de psiquiatria do
mundo, com a autoria de Priscilla Coleman65. O estudo teve como objetivo realizar uma
revisão sistemática das publicações na literatura que fizessem a avaliação da associação
entre aborto e desfechos adversos de saúde mental, e a partir da mesma, proceder a uma
metanálise. A metanálise é uma técnica estatística que visa agregar os resultados de uma
mesma questão de pesquisa em estudos independentes e, a partir desta combinação,
fornecer um único resultado sintetizado. Quando a seleção dos estudos participantes é
feita de forma adequada, a revisão sistemática com metanálise é o mais importante e
confiável método estatístico, sendo utilizado amplamente na adoção de práticas de
medicina baseada em evidências66.
Desta forma, Coleman utilizou alguns critérios para a inclusão dos estudos na
revisão sistemática, como amostras com no mínimo 100 participantes, regras de
pareamento do grupo controle e ajustes para variáveis de confusão, entre outros. Vinte
e dois estudos, publicados entre 1995 e 2009, fecharam os critérios estabelecidos,
totalizando 877.181 participantes, das quais 163.831 tinham passado pelo procedimento
de aborto. Ter tido essa experiência apresentou uma forte associação com problemas de
saúde mental, com um risco 81% maior do que mulheres que não tiveram (tabela 1). O
maior risco foi para abuso de álcool (110%) e maconha (220%), e comportamento suicida
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(155%). O risco atribuível total foi de 9,9%, o que significa que praticamente 10% dos
problemas de saúde mental estavam associados exclusivamente ao aborto,
independentemente de outros fatores.
Tabela 1. Aumento dos riscos para a saúde mental após um aborto induzido
Tipo de desfecho
Transtornos de ansiedade
Depressão
Abuso de álcool
Abuso de maconha
Comportamento suicida
Todos os desfechos

Percentual de aumento de risco
34
37
110
220
155
81

Fonte: Coleman (2011)

Como mencionado previamente, o artigo de Coleman suscitou uma profusão de
críticas67. As principais delas referem-se à omissão por parte da autora de listar alguns
artigos que foram excluídos, e a participação da mesma em onze dos estudos
selecionados. Em resposta, Coleman afirmou que os estudos excluídos não se
enquadravam nos coerentes critérios de inclusão propostos, e que, por ser a
pesquisadora com mais publicações na área, a presença de seus trabalhos era esperada,
até porque, muitos dos estudos que de fato utilizaram amostras maiores e grupos
controles eram os seus próprios. Outra crítica foi quanto à dubiedade do cálculo do risco
atribuível em casos de aborto, tendo em vista que pessoas podem procurar um aborto
justamente por estarem com problemas de saúde mental ou por estarem sendo vítimas
de violência (de fato, mulheres que sofrem coerção e violência doméstica apresentam
maior risco de induzirem o aborto)68. Porém, mesmo que seja correto que uma associação
não implica em causalidade, é no mínimo curioso que tantos estudos independentes
indiquem um risco aumento de agravos para a saúde mental após o aborto. Neste
sentido, o cálculo do risco atribuível foi realizado pois, segundo avaliou a autora, as
evidências pareciam indicar que o aborto por si só poderia ser causa de piora na saúde
mental.
Em 2010, um ano antes da divulgação do artigo de Coleman, Mota e
colaboradores haviam publicado um artigo no Canadian Journal of Psychiatry69, no qual
expuseram os resultados de uma pesquisa realizada com 3.000 mulheres americanas.
Após ajustar para os fatores sociodemográficos, o aborto foi associado a um aumento na
probabilidade de vários distúrbios mentais: distúrbios do humor (odds ratio70 ajustado
[AOR] 1,75 a 1,91), distúrbios de ansiedade (AOR de 1,87 a 1,91), distúrbios de uso de
substância (AOR de 3,14 a 4,99), bem como ideias suicidas e tentativas de suicídio (AOR
variando de 1,97 a 2,18). O ajuste para o histórico de violência enfraqueceu algumas
dessas associações. Para todos os distúrbios examinados, aproximadamente 47% das
mulheres relataram que seu transtorno mental havia começado após o primeiro aborto.
As frações atribuíveis variaram de 5,8% (ideação suicida) para 24,7%(abuso de drogas).
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Há muita discussão em torno de qual seria a melhor amostragem do grupo
controle para estudos desse tipo71. Alguns pesquisadores que rejeitam a hipótese da
piora da saúde mental após um aborto voluntário argumentam que a essa piora tem
relação com o desejo ou não da gravidez, devendo-se comparar mulheres que não
desejam a gravidez, mas a levaram a termo, com mulheres que não desejam a gravidez
e foram submetidas a um aborto. Logo após a publicação do estudo de Coleman, a
Academy of Royal Medical Colleges seguiu essa orientação, publicando a sua própria
metanálise72 com apenas 4 estudos, na qual concluiu não haver diferença nos desfechos
de saúde mental entre mulheres que não desejavam a gravidez que tiveram o parto ou
aborto, e que o principal preditor para a piora da saúde mental após um aborto era a
história prévia de problemas mentais e de violência doméstica, hipótese que foi
sustentada posteriormente por outros pesquisadores, como Steinberg, numa coorte
publicada em 201473. Nesse estudo, os desfechos de depressão, ansiedade e ideação
suicida foram maiores de forma estatisticamente significativa no grupo que realizou o
aborto em comparação com mulheres que deram à luz, porém, quando ajustados para
doença mental prévia à gravidez, a elevação não foi significativa. Apenas o desfecho de
abuso de substâncias mostrou-se significativamente elevado após o aborto, o que os
autores sugerem estar atribuído a um perfil de comportamento: tendências de risco
podem ser manifestadas por uso de substâncias e comportamentos sexuais que levam a
gravidez indesejada e a abortos. Diversos outros estudos demonstraram uma associação
significativa entre a prática de aborto e abuso de substâncias74. Munk-Olsen e
colaboradores75, por outro lado, avaliaram que o risco de apresentar uma primeira
consulta psiquiátrica nove meses antes ou doze meses depois de um aborto voluntário é
semelhante nos dois períodos, e que, entre as mulheres que têm um parto pela primeira
vez, há um risco aumentado de uma primeira avaliação psiquiátrica nos primeiros 6
meses após o parto, em comparação com o período pré-parto. Quando calculada a
incidência total nos dois períodos, antes e depois do aborto ou parto, demonstrou-se que
a mesma é estatisticamente maior entre as mulheres que abortaram, o que levou os
pesquisadores a concluir que as mulheres que procuram o aborto podem ter uma
propensão maior a problemas de saúde mental. Convém salientar, porém, que o estudo
foi realizado sobre um banco de dados de registro civil, o qual contém apenas
informações de mulheres que de fato procuraram serviços psiquiátricos, excluindo
aquelas que tinham problemas mentais e não procuraram. Os pesquisadores destacaram
que o desfecho de interesse seria o primeiro contato psiquiátrico para um novo
transtorno mental, portanto a incidência de novos casos, de forma que um aumento da
procura por avaliações psiquiátricas subsequentes pós-aborto ou parto em pessoas que
tiveram um primeiro contato no período prévio de 9 meses não foram avaliadas. Assim,
o estudo não tem a capacidade de avaliar se mulheres com história de transtornos
mentais tem maior risco de recorrência após um aborto. O estudo utilizou também
registros clínicos de diagnósticos psiquiátricos em vez de utilizar instrumentos de
pesquisa próprios e validados para cada desfecho, o que pode predispor ao viés de
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aferição. Não foram avaliadas mulheres que tiveram mais de um aborto ou mortes por
suicídio no período.
Como se pode observar, até mesmo a literatura favorável ao aborto considera que
mulheres portadoras de problemas mentais estão mais propensas a realizar um aborto,
e que essas também estariam em maior risco de uma piora no quadro psiquiátrico após
o mesmo. Essa avaliação vai de encontro a um anteprojeto de reforma do Código Penal
Brasileiro apresentado em 201276, o qual sugeriu a legalização do aborto até 12 semanas
de gestação em casos de mulheres nas quais fossem detectados pelo médico problemas
psicológicos que as impossibilitassem de arcar com a gravidez. Um dos países que
utiliza critério semelhante para a realização do aborto é a Nova Zelândia77. Procurando
avaliar se realizar um aborto reduz o risco de agravos à saúde mental de mulheres que
não desejaram a gravidez, pesquisadores neozelandeses realizaram uma metanálise
com oito estudos que comparam os desfechos de saúde mental entre mulheres que não
desejaram a gravidez e abortaram, e mulheres que não desejaram a gravidez mas a
levaram a termo78. Eles observaram que não somente realizar um aborto não está
associado à redução dos riscos de problemas mentais, como também houve um
aumento estatisticamente não significativo do risco de ansiedade e um aumento
significativo do risco de abuso de álcool e drogas e de comportamento suicida,
corroborando os resultados da pesquisa de Coleman. Uma revisão sistemática de 48
artigos publicada em 2015 constatou que um aborto voluntário pode provocar
sofrimento e estresse pós-traumático da mesma maneira que aborto espontâneo e
perdas perinatais79, apesar do caráter “voluntário”80.
Mais recentemente, novos estudos avaliando a associação entre saúde mental e
aborto foram publicados. Uma coorte realizada nos Estados Unidos e publicada em 2016
teve como objetivo observar comportamentos relacionados à saúde em adolescentes na
transição para a idade adulta, acompanhando um total de 15.608 participantes por um
período de 15,1 anos, a partir de 199481. O estudo avaliou sete desfechos de saúde mental,
entre eles transtornos de humor, uso de substâncias e comportamento suicida, utilizando
critérios diagnósticos do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV(DSM-IV)
e outros construtos validados para pesquisa em saúde mental, e desfechos relacionados
à gravidez, como parto, aborto voluntário e perda involuntária da gravidez. O estudo
incluiu a avaliação de diversas variáveis de confusão, como dados sociodemográficos,
nível de educação parental, histórico de abuso parental na infância, problemas de
conduta escolar, neuroticismo82, ter sido vítima de estupro e satisfação com
relacionamento atual, usando instrumentos validados e com boas propriedades
psicométricas. Também foi avaliada a presença de violência doméstica. Após extenso
ajuste para as variáveis de confusão, os pesquisadores observaram que o aborto
voluntário estava associado de forma consistente a um risco de 45% maior para
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problemas de saúde mental, comparado a 24% de maior risco após uma perda
involuntária. Dar a luz não esteve associado de forma estatisticamente significativa a
maior risco à saúde mental durante o período estudado. Outra coorte, realizada na
Holanda e publicada em 2017, acompanhou 264 mulheres por 2,7 anos e teve como
objetivo observar fatores associados à incidência ou recorrência de transtornos de
humor, ansiedade e uso de substâncias após um aborto voluntário83. Trinta e dois
porcento desenvolveram algum transtorno, porém de forma não significativa. Os fatores
associados foram ter concebido dentro de um relacionamento instável, ter tido uma
quantidade maior de eventos negativos no ano anterior ao aborto e ter história de
transtornos mentais prévios. Um novo estudo publicado em 2017, que extrai dados da
coorte National Longitudinal Study of Adolescent Health (EUA), avaliou 1.294 mulheres que
tiveram uma primeira gravidez indesejada de 1994 a 2008, em quatro etapas distintas84.
A autora concluiu não haver diferenças entre o grupo de mulheres que deram a luz e
aquelas que tiveram um aborto, no que concerne ao risco do desenvolvimento de
depressão, embora a versão publicada da pesquisa, na revista Psychological Medicine, não
apresente todas as informações para apreciação dos resultados. Por exemplo, são
omitidos do trabalho o N85 de cada grupo (aborto/parto) e a incidência de depressão em
cada grupo ao longo das quatro etapas. A autora também tira conclusões que o seu
trabalho não permite. Ela critica a decisão de alguns estados dos Estados Unidos de
exigir aconselhamento sobre danos do aborto à saúde mental para mulheres que
procuram um aborto, com a alegação de que não há respaldo científico para tal ignorando toda a literatura que de fato respalda - apoiando-se nos resultados de sua
pesquisa, e de outras semelhantes86, 87, a qual avalia apenas depressão após uma primeira
gravidez e mais nenhum outro transtorno mental.
Além da comparação entre mulheres com gravidez indesejada que tiveram a
gravidez com aquelas que tiveram um aborto, alguns pesquisadores “pró-aborto”
defendem que o grupo controle adequado para o pareamento com mulheres que
abortaram seria aquele composto por mulheres que tiveram o aborto recusado por
restrições como a idade gestacional. Neste sentido, Biggs e colaboradores extraíram
dados de uma coorte de cinco anos, chamada Turnaway Study88, para acompanhar
depressão e ansiedade pelo instrumento Brief Symptom Inventory, e outros desfechos
relacionados a bem-estar, em um grupo de mulheres que fizeram um aborto e noutro de
mulheres que tiveram o aborto negado. Concluíram não haver diferença nos desfechos
entre os dois grupos. Embora os autores enalteçam o desenho dessa coorte, feito para
evitar falhas metodológicas observadas em estudos prévios sobre aborto, alguns vieses
deste estudo são evidentes, como a composição do grupo controle. O mesmo foi
subdividido entre 70% de mulheres que tiveram um aborto negado e por isso deram a
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luz (verdadeiros controles) e 30% que tiveram um aborto espontâneo (o que também está
associado, mesmo com menor impacto, a desfechos desfavoráveis de saúde mental) ou
procuraram e obtiveram aborto em outros locais. Isso diminuiu o N de verdadeiros
controles para menos da metade do N do grupo de referência, problema metodológico
que já havia sido ponderado por Fergusson, pois a probabilidade de obter controles de
mulheres que tiveram um aborto negado é muito baixa89. Além disso, mais de 40% das
participantes iniciais desistiram ao longo dos cinco anos.
Por fim, é preciso remarcar a negligência daqueles que defendem a inocuidade
do aborto “legal” no que tange ao aumento do risco de suicídio entre as mulheres que
abortaram. Assim como Coleman observou um aumento no risco de comportamento
suicida em 155%, outros pesquisadores em estudos consistentes apontam para a mesma
direção. Gissler e colaboradores têm estudado a mortalidade materna na Finlândia desde
1987. Embora a taxa de suicídio dentro de um ano após o aborto voluntário tenha tido
uma redução, estatisticamente não-significativa, de 36% de 2001 a 2012, após a criação
de um programa de cuidados pós-aborto (2001) em comparação com o período de 1987
a 2000, ela ainda mantém-se seis vezes mais elevada do que a taxa de suicídio entre
mulheres que tiveram parto (21,8/100.000 hab e 3,3/100000 hab, respectivamente)90,91.
Outro estudo de base populacional realizado na Califórnia-EUA avaliou que, dentre as
173.279 mulheres que tiveram, com recursos públicos, parto ou aborto no ano de 1989, a
taxa anual de suicídio foi 160% maior no grupo de mulheres que abortaram92. Uma
pesquisa realizada na Dinamarca sobre um banco de dados populacional93 monitorizou
as taxas de mortalidade após uma primeira gravidez entre 1980 e 2004, observando um
risco de morte geral três vezes maior entre mulheres que tiveram aborto, induzido ou
espontâneo, em comparação com mulheres que tiveram partos. Uma revisão sistemática
reuniu esse e outros estudos sobre mortalidade após perdas gestacionais (voluntárias e
involuntárias) e concluiu que mulheres que tiveram abortos têm um risco aumentado de
morte por causas externas (suicídio, homicídio, acidentes) em comparação com mulheres
que deram à luz - especialmente nos primeiros seis meses após o evento, mantendo-se
mais elevado por seis anos após94.
A possível associação entre aborto e agravos à saúde mental tem gerado
discussões acirradas no meio científico há décadas. O que se pode inferir da avaliação
das diversas pesquisas realizadas é que existem resultados conflitantes e dificuldades
metodológicas (amostragem, instrumentos de medida em saúde mental, ajustes para
variáveis de confusão, tempo de observação etc) e políticas envolvidas. A perspectiva
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acadêmica dominante é da APA, a qual avalia que o aborto não acarreta riscos para a
saúde mental das mulheres, embora reconheça que possam ocorrer efeitos negativos
para mulheres com múltiplos abortos, quando por pressão de terceiros e naquelas com
doença mental prévia. Diversos estudos realizados por grupos pró-aborto observaram
que presença de transtornos psicológicos prévios é um fator associado ao pior desfecho
de saúde mental no período pós-aborto. Até a data presente, a metanálise de Coleman
foi o trabalho que forneceu a evidência mais sólida para a associação entre aborto e
agravos para a saúde mental.
Conclusão
A associação do aborto induzido e agravos à saúde da mulher é amplamente
conhecida. Entretanto, quando se trata do aborto em países nos quais o procedimento é
legalizado, os riscos são minizados pela comunidade acadêmica e esse passa a ser
considerado “seguro”. Dificuldades metodológicas e políticas tornam o debate
complicado e controverso. Em uma análise crítica de toda a literatura disponível,
observa-se que há riscos de agravos físicos imediatos, como hemorragia, infecção e lesão
uterina, e, ao que tudo indica, de agravos físicos tardios como doença inflamatória
pélvica, câncer de mama e prematuridade em gestações posteriores, e de agravos à saúde
mental, especialmente uso de substâncias e comportamento suicida. A mortalidade geral
por causas externas entre as mulheres que recorrem ao aborto é também mais elevada
do que entre as que dão à luz seus filhos. Essas informações são extremamente
importantes não apenas para as mulheres, para que possam fazer o seu juízo a respeito
com todo o conhecimento disponível, mas também para os médicos. Sabemos que toda
intervenção que um médico indica aos seus pacientes, seja uma simples orientação,
prescrição farmacológica ou procedimento cirúrgico, é associado a algum risco ou
potencial iatrogenia95. Na escolha do que indicar, os médicos avaliam a necessidade da
intervenção, os seus riscos e benefícios. Quando se trata do aborto, exceto no caso de
perigo à vida da mãe, não há nenhuma indicação que justifique expor a paciente a tais
riscos. Mesmo sem adentrar na questão da morte do feto, pode-se dizer que é antiético
um médico realizar um aborto, pois isso vai de encontro à tradição milenar da medicina,
que é buscar a beneficiência do paciente e evitar a maleficiência. O procedimento do
aborto não representa um bem a ser buscado pelo médico na atenção à mulher grávida.
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