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RESUMO

Aborto no Brasil esta inserido em todas as classes sociais,  mas existem um paradigma que as classes sociais com um baixo poder aquisitivo é a 
mais afetada, pois de acordo com estudos essa classe não tem amparo de ações publicas bem como acesso a meios de prevenção a gravidez,  
haja visto esse direcionamento nota-se que este entendimento se encontra equivocado pois tende-se a questão do aborto com uma classe 
predominante de classes sociais mais altas. Todavia a referida pesquisa tenta mostrar que de fato o crime elencado trata-se de um problema 
social onde de fato a ações publicas que talvez não sejam eficientes ao ponto de se chegar a um objetivo comum,  haja visto um grande numero 
de abortos praticados anualmente no Brasil, passando de 750 mil abortos, gerando assim uma grande perca no erário brasileiro bem como 
deixando  marcas permanentes nas mulheres que praticam o crime de aborto restando as sequelas físicas e psicológicas. Ficando assim 
demostrado que as devidas ações sociais deveriam ter maior contundência, pois fica claro quer quanto maior conhecimento a respeito do assunto 
menor sera a execução da pratica do crime de aborto. Ficando ainda mais que a eficiência do Estado em dar condições as mulheres antes da 
gravidez, isto é, com formas de conhecimentos e acesso aos medicamentos geraria uma grande eficacia no combate ao crime. Salienta-se que o 
referido estudo baseia-se em doutrinas, tanto no direito como em outras do tipo da psicologia, medicina onde ambas se juntas formam uma 
verdadeira conjuntura para que se entenda ainda mais a questão do aborto no Brasil, sendo que dai pode-se analisar a real situação da sociedade 
bem como das mulheres que já praticar ou de uma forma indireta pensam na situação,  desta forma pode compreender a real questão da 
legalização do aborto,do ponto de vista humanitário, financeiros e legais, pois mostra-se no momento uma questão mais social, e em que meu 
ponto de vista torna-se viável para uma sociedade que vive em contante desenvolvimento, não podendo se atrelar aos tempos passados e nem 
ficar submissa a questões religiosas.
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