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Resumo e Introdução 

 O presente estudo tem por finalidade revisar a literatura das áreas jurídica e 

social sobre o perfil das mulheres brasileiras, cubanas e uruguaias com relação à 

prática do aborto. O estudo comparado deve-se ao fato de que reputamos ser 

urgente a descriminalização do aborto no Brasil, diante do grave problema de saúde 

pública que vitimiza milhares de cidadãs brasileiras anualmente, e as impede de 

exercer sua autonomia.  A legislação dos referidos países latino-americanos (Cuba e 

Uruguai), objeto de análise e comparação, nos permitirá, através dos dados, 

defender, com base na experiência desses países, a descriminalização do aborto no 

Brasil, diante das igualdades e diferenças culturais, sociais e legais, existentes entre 

os países comparados, cujo aborto já foi descriminalizado há tempos. 

Objetivos e Metodologia 

 Objetivos – Diante da revisão e comparação das literaturas, defender, 

fortalecer e contribuir para a tese de legalização do aborto no Brasil; - Enviar os 

resultados da pesquisa às líderes do movimento feminista de Ribeirão Preto com 

representatividade em Brasília.     

 Estudo qualitativo: revisão da literatura nacional e internacional. Método 

indutivo e dedutivo. 

Resultados Preliminares 

 A primeira estimativa com base empírica sobre a magnitude do aborto no 

Uruguai foi feita na pesquisa “Condena, tolerancia y negación”1, coordenada por 

Rafael Sanseviero, que estimou aproximadamente 33.000 abortos voluntários em 

2000. Antes da publicação dessa pesquisa, em novembro de 2003, durante as 

consultas da Comissão de Saúde no Parlamento2, organizações feministas 

informavam cifras que iam de 16.000 a 150.0003 (ROSTAGNOL, 2009 apud 

ABRACINSKAS; LÓPEZ GÓMEZ, 2004), e organizações médicas estimavam o total 

de 150.000 abortos anuais4. 

 Em Cuba, o aborto é permitido desde os anos 1960 e o Estado é responsável 

por receber e preparar a mulher para a prática do procedimento abortivo, bem como 

                                                           
1 SANSEVIERO, Rafael. Condena, tolerancia y negación: el aborto en Uruguay. Montevidéu: Centro Internacional de 
Información e Investigación para la Paz/UPaz/ONU, 2003. 
2 Nessa época estava em tramitação o projeto de lei de defesa da saúde sexual e reprodutiva, e a Comissão de Saúde do 
Senado realizou uma série de entrevistas para colher informações sobre o tema. 
3 Em setembro de 2003, a ativista feminista L. Abracinskas apresentava à Comissão de Saúde dados em uma faixa de 16.000 
a 150.000 abortos anuais no país. (ABRACINSKAS; LÓPEZ GÓMEZ. Mortalidad materna, aborto y salud en Uruguay: un 
escenario cambiante. Montevidéu: Mujer y Salud en Uruguay, 2004). 
4 O Dr. Leonel Briozzo, representando o Sindicato Médico do Uruguai, indicava que o número de abortos anuais alcançaria 
150.000, em sua intervenção na Comissão de Saúde do Senado, em setembro de 2003. Disponível em: 
http://www.chasque.net/frontpage/aborto/02parlam00405.htm. Acesso em: 16 de ago. 2015. 



por dar todo o suporte para a tomada de tal decisão. (AVICH; VÁZQUEZ, 2012). No 

ano de 1974, o número de abortos em Cuba era de 70 por 1.000 mulheres na faixa 

etária de 15 a 44 anos. Entre 1974 e 1981, a taxa diminuiu em 31% e entre 1982 e 

1984, a taxa voltou a subir 15% devido ao aumento do número de adolescentes. 

(BARROSO, 1989). Ainda com relação às adolescentes cubanas, são apontadas 

como razões para a tomada de decisão de realizar o procedimento abortivo: o 

desejo de não interromper os estudos; a falta de maturidade para enfrentar a 

maternidade; o abandono do companheiro no momento da descoberta da gravidez e 

a dependência econômica com relação aos pais. (MENDOZA, 2008). 

 No Brasil a legislação, salvo as exceções previstas no código vigente (Código 

Penal de 1940)5, continua tipificando o crime de aborto. Porém mesmo quando o 

aborto é realizado dentro das atuais possibilidades legais, a mulher após a sua 

prática, não é bem vista pela sociedade. Quando a mulher decide realizar a prática 

abortiva, na maioria das vezes é vista como “cruel”, “desumana”, “irresponsável”, 

“criminosa” etc., dentre outros termos pejorativos comumente utilizados pela 

sociedade. (BORSARI, 2012). 

 O tema aborto é objeto de diversas pesquisas brasileiras há pelo menos 20 

anos e o resultado dos principais estudos realizados demonstram que a 

criminalização do aborto não coíbe sua prática, apenas traz malefícios à saúde das 

mulheres e também acentua e torna explícita a enorme desigualdade social 

existente no país, pois apenas as mulheres que possuem melhores condições 

econômicas têm acesso à realização de abortos seguros. (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009). Uma pesquisa de abrangência nacional realizada em 2002, nas 

capitais brasileiras e no Distrito Federal, evidenciou que 11,4% dos óbitos maternos 

ocorreram devido a complicações de abortos. (AQUINO; MENEZES, 2009). Em 

2010, a Pesquisa Nacional do Aborto (PNA) traçou um perfil das mulheres 

brasileiras e constatou que na faixa etária correspondente entre 18 e 39 anos, 15% 

(aproximadamente 5,3 milhões) já haviam realizado ao menos um aborto. (DINIZ; 

MEDEIROS, 2010).  

 Diante da constatação de que os danos e as mortes são evitáveis, é notória a 

total ineficácia do Estado em criminalizar o aborto e não o tratar como um problema 

                                                           
5 A prática abortiva não é considerada criminosa quando se trata do único meio de salvar a vida da gestante e quando a 
gravidez resulta de estupro, conforme os incisos I e II, do artigo 128 deste código. Também não é considerada criminosa a 
interrupção terapêutica da gravidez de feto portador de anencefalia, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da ADPF nº. 54 de 12 de abril de 2012. 

 



de saúde pública, pois apenas a descriminalização do aborto seria capaz de evitar 

tais desfechos aos procedimentos abortivos. (REDE NACIONAL FEMINISTA DE 

SAÚDE E DIREITOS REPRODUTIVOS, 2001). 
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