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RESUMO

A presente Pesquisa tem como tema a questão do Aborto Clandestino, a partir do qual advém o problema a ser solucionado que se consubstancia 
na elevada quantidade de morte ou de lesões às mulheres que se submetem a prática abortiva sem os adequados procedimentos médicos 
cirúrgicos. Para a realização da pesquisa pretende-se alcançar os seguintes objetivos: obter dados empíricos mediante entrevistas com mulheres 
que realizam aborto em condições clandestinas; coletar dados junto aos hospitais que segundo as normas vigentes realizam o procedimento de 
aborto, como também acolhem mulheres lesionadas após a realização de aborto clandestino; e consultar as normas legais afetas ao tema 
editadas pelo Congresso Nacional e regulamentar do Conselho Federal de Medicina e do Ministério da Saúde. A hipótese que se pretende 
confirmar ao término da pesquisa é a de que pela descriminalização do aborto no Brasil poderá ser diminuído ou mesmo eliminado o quantitativo 
de óbitos de mulheres durante a realização de abortos em situação de clandestinidade. Com efeito, trata-se de um fato recorrente na sociedade 
brasileira que a lei proibitiva não consegue inibir a prática. Dados coletados junto ao Ministério da Saúde indicam que as mulheres que praticam o 
aborto clandestino têm "entre 20 a 29 anos, em união estável, trabalhadoras, católicas e com pelo menos um filho, bem como usuárias de 
métodos contraceptivos." Quanto ao local os abortos são praticados em clínicas, onde o procedimento é realizado por uma pessoa, em regra, 
sem qualificação e em ambientes sem higiene. Esta pesquisa registra dados de que também são usadas medicações abortivas, e.g., o remédio 
popularmente conhecido como CYTOTEC, vendido no mercado negro e, muitas vezes, falsificado. Além desta medicação, utiliza-se o método de 
ingestão de chás feitos com plantas que podem ser tóxicas, o que causa uma série de problemas de saúde e pode levar à morte da mulher. 
Evidencia-se que a questão do aborto é também um problema de saúde pública que reforça a atenção da Pesquisa Acadêmica, mormente porque
a mulher nestas condições sofre lesão no seu direito à saúde tutelado constitucionalmente. No Brasil, o índice de mortalidade da mulher devido à 
forma como esses abortos são praticados é bastante alto. No plano normativo, em 2013 o Conselho Federal de Medicina se manifestou acerca do 
Projeto de Lei do Senado nº 236/2012, Novo Código Penal, pela ampliação das excludentes de ilicitude no sentido desta norma proteger o médico 
que no exercício de sua função atua para preservar a saúde e a vida da mulher. Não se desconsidera a prática de aborto provocado por motivos 
de anomalias genéticas que inviabilizam a vida independente da criança após o nascimento, pois a pesquisa é multidisciplinar voltando-se, tanto 
para questões médicas, morais e normativo-jurídicas, quanto para as decisões jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal tal como a interrupção 
da gestação de feto anencefálico. Entretanto, não é menos importante a liberdade de escolha da mulher em decidir acerca da gestação ou não. 
Resta claro que a questão principal a ser discutida sobre o aborto não é tornar a prática legal, mas sim sua descriminalização para assegurar à 
mulher a sua autonomia e proteção à saúde e ao médico o exercício profissional adequado. Deve-se levar em consideração o princípio da 
Intervenção Mínima, segundo o qual Estado não pode e não deve interferir na vida do indivíduo, lesionando, assim, seu direito à liberdade de 
escolha. A metodologia utilizada é, primordialmente, a bibliográfica, seguida de realização de entrevistas para a coleta de dados, tabulação e 
análise. A presente pesquisa se encontra em estágio inicial, não há conclusão definitiva, o resultado até a etapa desenvolvida revela a grave 
ofensa do direito à vida das mulheres que praticam aborto clandestino, o que tende a confirmar a hipótese da descriminalização como solução 
adequada ao problema formulado.
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