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LEI DO 
ABORTO

O Artigo 128, do Decreto-Lei 2848 do 

Código Penal prevê que não se pune o 

aborto praticado por médico quando não há 

outro meio de salvar a vida da gestante e 

quando a gravidez resulta de um estupro.

 

Perceba: essa lei não exige 

quaisquer documentos para a 

realização do procedimento. 
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Esse zine é voltado para pessoas que 
engravidaram em decorrência de um estupro. 
Talvez você não saiba, mas esse é um dos 
casos em que o aborto é permitido no Brasil 
e todo o procedimento é ofertado de forma 
gratuita e segura pelo SUS.  Para que isso 
realmente ocorra conforme a Legislação 
brasileira prevê, o Ministério da Saúde 
desenvolveu normativas que orientam os 
profissionais de saúde sobre a realização 
do procedimento. Para que esse texto 
fique mais acessível, iremos compartilhar 
os principais pontos  e o que a mulher 
grávida em decorrência de um estupro, 
que deseja abortar, deve saber antes de 
procurar o serviço de saúde. 
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LEI SOBRE VIOLÊNCIA 
SEXUAL

O Artigo 213, do Decreto-Lei 2848 do 

Código Penal define estupro como o ato de 

constranger alguém, mediante violência 

ou grave ameaça, a ter conjunção carnal 

ou a praticar ou permitir que com ele se 

pratique outro ato libidinoso.
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Todo tipo de atitude de cunho sexual 
contra a vontade e a permissão da outra 
pessoa, ou quando realizada em situações 
nas quais a pessoa não tem condições de 
negar (transar com alguém alcoolizado, por 
exemplo) é considerada, perante o Código 
Penal, violência sexual. Mesmo quando 
não há penetração. Isso vale, inclusive 
para relações sexuais realizadas sem 
consentimento da mulher  pelos parceiros 
íntimos (namorado ou marido).

* Ninguém tem a obrigação de transar 
com ninguém por se relacionar 
afetivamente com a pessoa.
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NORMA TÉCNICA 
ATENDIMENTO 
HUMANIZADO AO 
ABORTAMENTO

É o documento oficial do Ministério da 

Saúde que reúne o que é previsto por sua 

portaria MS/GM 1508 para a realização do 

abortamento em casos de violência sexual.
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Ao chegar ao hospital, a mulher deve ser 
acolhida por equipe que faça atendimento 
clínico e psicológico adequado, que 
estejam dispostos a responder às dúvidas 
da mulher e acalmar seus receios, sem 
julgamentos morais a respeito da decisão 
tomada. Além disso, o abortamento deve ser 
um procedimento realizado em ambientes 
clínico e cirúrgico adequados, com meios 
para tratar possíveis complicações. Deve 
ser oferecido à mulher possibilidade de 
planejamento reprodutivo - inclusive 
para aquelas que desejam engravidar no 
futuro.
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SIGILO 
MÉDICO

Artigo 154 do Código Penal

Violação do segredo profissional:

Revelar alguém, sem justa causa, segredo, 

de que tem ciência em razão de função, 

ministério, ofício ou profissão, e cuja 

revelação possa produzir dano a outrem.

Artigo 5º, X da Constituição Federal

São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua 

violação.
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Ao que tange à ética profissional de quem vai 
fazer o atendimento da mulher, é importante 
que se saiba que diante de abortamento 
espontâneo ou provocado, mesmo quando na 
clandestinidade, o médico e os demais 
integrantes da equipe de atendimento não 
podem comunicar o fato às autoridades 
policial, judicial e nem ao Ministério 
Público, a partir do princípio do sigilo 
na prática profissional de assistência 
à saúde. Se houver quaisquer denúncias 
da parte dos profissionais, a mulher que 
foi denunciada pode ensejar procedimento 
criminal, civil e ético-profissional 
contra quem revelou a informação. Isso 
é defendido, inclusive, pelo Código de 
Ética Médica.
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Ou seja, é direito do médico se recusar 

a realizar atos médicos previstos em lei 

se aquilo for contrário às suas crenças e 

sua cultura. Isso só é válido, entretanto, 

se houver outro profissional no serviço 

disponível a realizar o procedimento. Nessas 

situações, é dever do profissional informar à 

mulher sobre os seus direitos, e garantir a 

atenção ao abortamento por outro profissional 

da instituição ou de outro serviço. Em 

casos de risco de morte para a mulher; 

em situações de abortamento juridicamente 

permitido na ausência de outro profissional 

que o faça, quando a mulher pode sofrer 

danos devido à objeção de consciência do 

médico, ou em atendimento de complicações 

derivadas do abortamento inseguro, o médico 

não tem direito à objeção de consciência. Por 

tanto, é dever do Estado e dos gestores de 

saúde manter em seus serviços profissionais 

que não manifestem objeção de consciência 

em relação ao abortamento.
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O Consentimento é o primeiro item a ser 

solicitado à mulher para realizar o 

procedimento. O consentimento das mulheres 

entre 16 e 18 anos de idade deve ser 

assistido por seus representantes legais que 

se manifestem com elas, e mulheres menores 

de 16 anos devem estar acompanhada por seus 

representantes legais. Os outros documentos 

burocráticos que a mulher deve assinar são 

o Termo de Responsabilidade e o Termo de 

Relato Circunstanciado. O primeiro documento 

assegura a legitimidade das informações 

prestadas pela mulher ao serviço de saúde. 

Nele deve constar que os declarantes estão 

cientes das consequências dos crimes de 

Falsidade Ideológica e de Aborto previstos 

no Código Penal pelos artigos 299 e 214 

respectivamente. No segundo documento será 

necessário descrever as circunstâncias da 

violência sexual. É necessário que, nele, 
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conste a data, o horário aproximado, o 

local e a descrição detalhada do ocorrido. 

Além dessas informações gerais, é exigido 

descrição acerca do estuprador – se era 

conhecido da vítima e, neste caso, se tinha 

algum grau de parentesco, idade aparente, 

raça, cor dos cabelos e trajes. Também é 

importante mencionar se o criminoso estava 

sob efeito de alguma substância ilícita e 

se houve testemunha durante o ato. Este 

documento é de extrema importância porque 

é a partir dessas informações que será 

realizado o parecer técnico. O exame de 

ultrassom permite diagnosticar com precisão 

a idade gestacional que será comparada com 

a data da ocorrência da violência citada 

pela mulher. O Parecer Técnico e Termo de 

Aprovação de Procedimento de Interrupção de 

Gravidez é o documento que deve ser assinado 

pelo médico responsável pelo procedimento. 

Esse parecer irá informar a compatibilidade 

da idade gestacional com a data que ocorreu 

Zine — TCC Abortamento.indd   15 27/11/2018   11:05:23



o crime sexual. Se as datas coincidirem, e 

com a documentação supracitada, a equipe 

multiprofissional e o responsável pela 

instituição firmam o Termo de Aprovação de 

Procedimento de Interrupção de Gravidez.

É direito da mulher, que opta por realizar 

o abortamento, métodos medicamentosos e não 

medicamentosos para dor. Todo o procedimento 

envolve uma carga emocional muito grande, 

que pode alterar o limiar de percepção da 

dor de forma particular em cada mulher. A 

atenção à mulher – por toda a equipe – de 

forma empática, é o primeiro método de alívio 

da dor que deve ser adotado. Além disso, o 

tratamento medicamentoso deve ser oferecido 

a todas as mulheres. Se houver necessidade 

e possibilidade, a anestesia geral deve ser 

empregada. É necessário atentar-se para 

o fato de que, nesses casos, o tempo de 
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permanência em internação hospitalar estará 

aumentado.

 

Planejamento reprodutivo configura-se como o 

acesso a formas de contracepção para que a 

mulher não volte a engravidar logo após ao 

abortamento. Início imediato de contracepção 

é extremamente efetivo como medida de redução 

de risco de novas gestações não planejadas. 

É importante explicar para a mulher que, 

quase imediatamente após um abortamento, 

é possível engravidar novamente. Deve 

ser esclarecido à mulher que é possível 

engravidar imediatamente após o abortamento. 

Assim, a anticoncepção deve ser iniciada em 

seguida. Deve ressaltar a importância do 

início do tratamento mesmo que a mulher não 
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tenha intenção de retornar à vida sexual 

logo após o abortamento. O segundo passo é 

fornecer informações sobre todos os métodos 

disponíveis e sobre a eficácia de cada um. 

Os principais métodos fornecidos pelo SUS 

são: dispositivo intrauterino de cobre, 

hormonais injetáveis trimestrais ou mensais, 

anticoncepcional oral e método de barreira. 

Sendo os dois primeiros mais seguros por 

não dependerem da lembrança diária para a 

tomada da medicação. Por fim, a anticoncepção 

de emergência deve ser apresentada à 

mulher. O método pode (e deve) ser iniciado 

imediatamente. O DIU pode ser colocado ao 

fim do procedimento de esvaziamento uterino 

nas mulheres sem nenhum sinal ou suspeita 

de infecção.  O injetável mensal pode ser 

administrado entre o dia do esvaziamento e 

o quinto dia pós abortamento, bem como o 

anticoncepcional oral.
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1. O abortamento legal pode ser 
realizado em gestações de até 20 a 22 
semanas, a depender do serviço de saúde em 
questão.

2. A idade gestacional é calculada 
somando-se as semanas a partir da data 
da última menstruação. Essa data será 
confirmada pelo exame de ultrassonografia 
para a equipe técnica permitir que seja 
realizado o procedimento.

3. Não é necessário realizar boletim de 
ocorrência ou exame de Corpo de Delito 
antes de realizar o abortamento. O serviço 
de saúde não pode exigir tais documentos 
para realização do procedimento. É de 
extrema importância, entretanto, que a 
mulher denuncie essa violência, o que pode 
ser feito a qualquer momento.
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Material pertencente ao Trabalho apresentado 

à Universidade Federal de Santa Catarina 

como requisito para a conclusão da Graduação 

do Curso de Medicina. Projeto desenvolvido 

em colaboração entre Kemely Weiss Campos e 

Brunna Casagrande graduandas dos cursos de 

Medicina e Design respectivamente.
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