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Aborto legal no Brasil

1. Legislação Nacional Vigente

• Código penal (1940): 

caso de estupro

vida da mulher está sob risco

• Constituição federal (1988): dignidade da pessoa humana e 

paternidade responsável

• Lei do Planejamento familiar (1996): autonomia de quando e 

quantos filhos deseja ter. 

• Estatuto da criança e do adolescente (1990)

• Planejamento reprodutivo: direitos sexuais e reprodutivos 

adolescentes.

• Lei Maria da Penha (2006)

• Todas as formas de discriminação contra a mulher prevenir, punir

e erradicar a violência contra a mulher.

• ADPF (2012)

• Interrupção da gravidez nos casos de fetos anencefálicos.



Aborto legal no Brasil

2. Acordos internacionais-

Direitos reprodutivos e direitos sexuais:

• Conferência Internacional sobre população e desenvolvimento-

Cairo (1994): 

• IV Conferência Mundial sobre a mulher- Pequim (1995):

• Declaração do Milênio (2000).

Base das Políticas Públicas no país: marco normativo vigente.

Acesso a serviços de qualidade para tratar complicações decorrentes do 

aborto ilegal e reduzir morbimortalidade materna.



Aborto legal no Brasil

3. Normas técnicas de saúde

Promoção e garantia de acesso a serviços de qualidade, 

na atenção imediata, acolhimento e resolução do problema

e acompanhamento pós aborto- assistência à saúde 

reprodutiva.

• Norma técnica de prevenção e tratamento dos agravos

resultantes da violência sexual contra mulheres e 

adolescentes.

• Norma técnica de atenção humanizada ao abortamento.

• Assistência à saúde sexual e reprodutiva



Aborto legal no Brasil- Facilitadores

1. 1. Há uma regulamentação para o aborto legal no país.

2. 3. Houve mudança desde 1996, quando iniciaram os 

primeiros 04 serviços públicos.

3. 2. Existência de 36 serviços ativos para o atendimento de 

mulheres que desejam o aborto legal no país.

4. 4. Existe o misoprostol disponível e procedimentos 

adequados, como AMIU e aspiração elétrica intrauterina

em muitos serviços.



Aborto legal no Brasil- Facilitadores

5. Há avanço em pesquisas sobre o aborto no Brasil: PNA,

Serviços de  aborto legal no país, Objeção de consciência nos

casos de aborto por estupro, a verdade do estupro nos

serviços de aborto legal no Brasil; Maus tratos às mulheres que 

abortam no Piauí.

Informativo à população pela ONG, Anis (www.anis.org.br): 

Aspectos Éticos do atendimento ao aborto legal.

7.O tema teve discussão na OAB-DF.
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Aborto legal no Brasil- Desafios

1. Sensibilização e Capacitação de profissionais para 

incorporar o acolhimento e a orientação como uma prática

cotidiana da assistência. Respeitar o marco normativo atual.

2. 68 serviços cadastrados, mas apenas 37 ativos.

3. Acesso difícil aos serviços de aborto legal, especialmente

para as mulheres da áreas rurais.

4. Exigência de documentação não regulamentada pela 

maioria dos serviços atuais. Ex. BO, perícia na mulher vítima 

da violência e/ou comitês hospitalares para autorização do 

procedimento.  



Aborto legal no Brasil- Desafios

5. A subjetivação da vítima é necessária para a construção

da verdade do estupro. “mesmo com nexo causal”.

7. Alegação de objeção de consciência para a realização

do aborto, por muitos profissionais subtrai o direito

adquirido da mulher.

8. Existência de uma significativa ala religiosa na 

representação da câmara federal.



Es mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros

Invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros

Encontro das águas:

Rio Parnaiba com Rio 

Poti-Teresina-Piauí-

Brasil



Obrigada!!


