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O  livro  sistematiza  publicações  sobre  a  temática  do  aborto,  tomando  por  base  o 

levantamento  da  produção  acadêmica  no  Brasil.  Consiste,  portanto,  de  relatório  de 

pesquisa bibliográfica, publicada no período de 1987 a 2007,em língua portuguesa.

O projeto considerou como objetivo organizar “o conhecimento disperso, e, aproximar o 

debate  político  da  produção acadêmica  brasileira”  (p.9).  Como resultado,  recuperou 

2.109 fontes de informação e referências bibliográficas de diferentes tipos. Localizou 

livros  e  capítulos  de livros;  periódicos  e  artigos  de periódicos;  resumos  e  trabalhos 

apresentados  em  eventos  científicos;  teses,  dissertações  e  monografias  de 

especializações realizadas em instituições de ensino superior  além de notas técnicas .

Constituído  por  tópicos  -  aborto  e  saúde  pública,  perfil,  trajetória  do  aborto,  

adolescência, aborto, complicações e sequelas, misoprostol, ética, pesquisa e aborto,  

mapa  da  pesquisa,  metodologia  de  busca,  referências  e  bibliografia  –  o  relatório 

também  explicita  alguns  elementos  metodológicos  -  planejamento,  organização,  

normalização e padronização, seleção e acesso aos documentos, assim como coleta e  

sistematização de dados.- e conclui com “estudos de evidência”, ou seja, apresenta 398 

fontes, que equivalem as pesquisas empíricas sobre aborto ( p.9).

Destaca-se  que  foram  recuperados  documentos  de  todas  as  áreas  de  conhecimento 

(p.50),  conforme a classificação  utilizada  pela  Coordenação de  Aperfeiçoamento  de 

Pessoal de Nível Superior, Capes, sendo sistematizados 20 anos de publicações sobre  a 

temática do aborto no país.

Desse modo, verifica-se, também, que o campo de estudos sobre aborto é constituído 

“majoritariamente” por mulheres pesquisadoras, vinculadas às universidades públicas e 

organizações não governamentais, da região sudeste e com formação na área de ciências 

da saúde.

 Quanto aos estudos, eles esboçam dados de mulheres que abortaram nos últimos 20 

anos  e  procuraram o  serviço  público  de  saúde. Destaca-se  que  não  aparecem nas 
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pesquisas, portanto, não se conhece, como “se aborta nas clínicas privadas, com leigas 

ou parteiras”. Da mesma forma que se desconhece como as mulheres “têm acesso aos 

instrumentos abortivos”, adquirem “chás ou misoprostol”, as práticas abortivas usadas 

por mulheres rurais e indígenas, qual “o impacto da raça na magnitude, na morbidade e 

na experiência do aborto induzido”, como “mulheres em situação de violência sexual 

doméstica decidem pelo aborto”, como a “epidemia do HIV/AIDS se relaciona com a 

prática do aborto”. Além de escassos estudos sobre “assistência à saúde da mulher em 

situação de abortamento induzido”, e do número reduzido de pesquisas sobre “serviço 

de aborto legal” (p.21/22). 

Nessa  perspectiva,  é  construída  a  tese  o  aborto  é  uma  questão  de  saúde  pública, 

fundamentada  em  resultados  de  pesquisas  que  “comprovam  que  a  ilegalidade  traz 

consequências negativas para a saúde das mulheres, pouco coíbe a prática e perpetua a 

desigualdade social” (p.13).

Além da valiosa contribuição para o campo de estudos, o livro representa, também, um 

verdadeiro trabalho de fôlego. 

Aproveitem a dica.

              [dica de Luciane Quintanilha Falcão]
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