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Por Patricia Moterani

A polêmica discussão sobre a legalização ou
não do aborto acaba de ganhar mais um
elemento. Em estudo divulgado nesta quinta-
feira (19) pela revista inglesa Lancet, uma das
publicações médicas mais influentes do
mundo, pesquisadores recrutados pela
Organização Mundial da Saúde comprovam
que a taxa de aborto é maior nos países onde
a prática é proibida e quase metade de
todos os abortos feitos no mundo é
realizada com altos riscos à mulher.

Os dados analisados dizem respeito ao
período entre 2003 e 2008. Embora a taxa de
aborto no mundo – cerca de 28 a cada mil
mulheres de idades entre 15 e 44 anos –
tenha ficado praticamente estável em relação
a 1995, data da último estudo, o número de
mortes e outras complicações sérias por conta
da prática aumentou: cerca de 47 mil mulheres
morreram e outros 8,5 milhões tiveram
consequências graves de saúde. “O aborto
é um procedimento muito simples.
Todas essas mortes e complicações poderiam
ter sido facilmente evitadas”, diz Gilda Sedgh,
pesquisadora-sênior do Instituto norte-
americano Guttmacher, autora do estudo.

Embora tenham indícios que apontam esta
conclusão, os pesquisadores não dizem assertivamente que leis mais liberais ajudaram na
estabilização desse número. Mas afirmam que em países onde há planejamento familiar e
políticas de controle de natalidade houve menos gravidez indesejada e, consequentemente, menos
abortos. Quase todas as interrupções propositais de gravidez realizadas de maneira insegura
aconteceram em países em desenvolvimento, na América Latina e África, onde o aborto é
proibido em boa parte dos países e as políticas de planejamento familiar e controle de natalidade
não avançaram.

O que você acha do assunto? Acredita que o aborto deve ser legalizado no Brasil? Que o
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país deveria ter mais políticas de contracepção e assistência às mulheres? Deixe seu comentário
abaixo.

4 Comentários para “Aborto é mais frequente em países onde é proibido,
aponta estudo”

Ana Cristina Fernandez: 
20 janeiro, 2012 as 7:15 PM

Uma nação que legaliza o aborto não merece existir! Por que está dizendo NÃO a vida. Portanto quem quer
legalizar o aborto com certeza já nasceu, então porque acha-se no direito de impedir que alguém o faça? Esta
informação está furada, pois em todos os paíse que se legalizam barbaries, o que se vê é o crescente aumento
destas. Portanto da relação sexual entre um homem e uma mulher todos sabemos que pode surgir uma vida.
Então a luta deve ser a de conscientizar que relação sexual não é brincadeira ou apenas busca de prazer, mas
responsabilidade e compromisso (coisa tão rara nos dias de hoje). Fora o aborto, por que condenar a morte
justamente o inocente? Isso é humano? é Justo?
Justo é condenar o liberalismo, que impõe pena de morte a quem não sabe nem se defender!

Beatriz: 
21 janeiro, 2012 as 4:03 PM

Acho que o aborto deve ser legalizado e que o Brasil definitivamente deve ter mais políticas de contracepção e
assistência às mulheres. Mas o engraçado é que a mesma igreja que é responsável por criar o preconceito
contra o aborto também é contra o uso de camisinha e critica medidas como a distribuição de material didático
sobre educação sexual nas escolas.
É sempre bom lembrar que convicções religiosas são legítimas mas devem ser seguidas por aqueles que
acreditam e não devem ser impostas a toda sociedade. O Brasil é laico e portanto os políticos não podem
legislar para limitar os direitos e liberdades dos cidadãos em função de dogmas religiosos.

Outro ponto importante é que ser a favor da legalização do aborto não significa ser a favor do aborto. Significa
ser a favor de que as mulheres que precisem recorrer a este procedimento possam fazê-lo através do serviço
público de saúde sem medo de represálias e sem correr risco de morte. A legalização do aborto não vai
obrigar nenhuma mulher a abortar.

Além disso nenhum método contraceptivo é 100% eficiente. São as mulheres que enfrentam os riscos,
desconfortos e, na muitas das vezes, o impacto financeiro da gravidez e do parto e por isso cabe a elas decidir
manter ou não uma gravidez. Decisão essa que não é fácil para nenhuma mulher e que não é tomada
levianamente.

Tati: 
22 janeiro, 2012 as 10:21 AM

Concordo 100% com a Beatriz. E completo: se for pra criança ser jogada no lixo, no lago ou no meio da rua,
como já vimos acontecer muitas vezes, ou ser vendida pela mãe, passear fome, sofrer violência física,
violência sexual.. Eu sou a favor de poupá-la desses sofrimentos após nascer, quando já será uma criança
formada, com sistema nervoso, capaz de sentir dor.
Que é contra a descriminalização do aborto se esquece de pensar como será a vida da criança indesejada
após o nascimento.

Ligia Farchi: 
22 janeiro, 2012 as 11:32 AM

Nao me submeteria a um aborto jamais!!! Mas, nao sou contra a legalizacao, pois nao acho q ira aumentar ou
diminuir o numero de abortos que ja sao realizados hoje em dia em todo mundo.
E’ um assunto muito discutido e profundo, pois involve vidas, tabus etc…
Mas acho que as meninas devem conhecer a pilula a camisinha e tantos outros metodos existentes hoje no
mercado.
Um aborto mesmo que legalizado pode acarretar em varias complicacoes fisicas e psiquicas.
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