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O aborto espontâneo tem 
como principal complicação 
a hemorragia, devendo ser 
tratada logo que uma gestante 
apresenta sangramento, 
explica Leandro Assmann. 
“Já o aborto provocado 
pode causar inúmeras 
complicações como lesão do 
útero, hemorragias graves e 
infecções graves, podendo, 
se não tratadas, provocar 
inclusive a morte da mulher”, 
salienta. Em alguns casos, 
é feita curetagem. Este 
procedimento é realizado pelo 
ginecologista e tem o objetivo 
de limpar o útero, através da 
remoção do que sobrou do 
aborto incompleto.

LUCIANA MANDLER
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O ABORTO

Espontâneo ou provocado, o luto
A morte antes do 
nascimento ainda gera 
discussões - se legal ou 
não - seja por parte da 
sociedade, de profissionais 
da saúde e religiosos

ABORTO
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A interrupção gestacional 
antes das 20 semanas ou 
quando o bebê nasce morto 

com menos de 500 gramas é con-
siderado aborto. O assunto ainda 
gera polêmica quando é provocado, 
mas também é um assunto delicado 
e frágil quando ocorre de forma es-
pontânea. O aborto divide opiniões, 
seja por parte da sociedade como 
também de profissionais da saúde, 
bem como da igreja.

Se de um lado, o aborto pode ser 
ocasionado por diversos motivos, 
desde causa genética ou relacio-
nada à imunologia da gestação, 
segundo explicações médicas apon-
tadas aqui, por outro, também traz 
sequelas psíquicas, de acordo com 
a psicologia, principalmente o sen-
timento de culpa. E para enfrentar 
este trauma, a mãe precisa de apoio 
e amparo. 

Para a Igreja Católica, por exem-
plo, a vida humana deve ser res-
peitada e defendida, em qualquer 
etapa ou condição em que se en-
contre. A Igreja Evangélica acredita 
que o aborto não pode ser aceito 
como solução para o problema da 
gravidez indesejada. Há motivos 
sociais, econômicos, dentre outros, 
que forçam as mulheres a interrom-
perem a gravidez. Falta disposição 
para discutir estes motivos.  

“A Igreja Católica vê o aborto como algo abominável”

Entre as consequências e transtornos, o sentimento de culpa

O aborto, seja espontâneo ou 
provocado, gera uma série de 
transtornos e deixa sequelas à mãe. 
Pode deixar sequelas físicas, mas 
principalmente psicológicas, como 
transtorno depressivo, crises de pâ-
nico, além da culpa que essas mães 
carregam, segundo a psicóloga 
Maria Angélica Marmitt.

Em quase 100% dos casos, as 
mães têm sentimento de culpa. 

“Algumas acreditam que come-
teram um crime conforme as leis 
brasileiras. Outras, sentem-se fra-
cassadas, desamparadas”, revela. 
Normalmente transformando-se 
em algo traumático. “Para que ela 
possa superar este momento, vai 
precisar da rede de apoio, seja dos 
familiares, amigos e muitas vezes 
ainda vai necessitar de auxílio psi-
cológico”, explica.

Quando o aborto é espontâneo, 
o momento é ainda mais delicado 
para a mãe. Este será um momento 
que terá que tentar buscar o auxílio 
de pessoas de confiança e ajuda 
profissional para diminuir o sofri-
mento e domínios de culpa e tentar 
ressignificar todo o processo, desde 
a gravidez até o ato em si. A psi-
cóloga reforça que esta mãe, num 
momento de dor e de sentimento 

de culpa, vai precisar de amparo, 
carinho, cuidado e de forma alguma 
confrontação. 

OS COMPANHEIROS
Mas e como ficam os compa-

nheiros nesta situação? Segundo a 
psicóloga, vai depender muito de 
cada caso. Quando o aborto é na-
tural, os companheiros costumam 
sofrer junto. “Há um sentimento de 
perda e tristeza”, revela. Eles sofrem 

com isso e se sentem culpados ou 
impotentes”, acrescenta. 

De fato vai depender muito de 
cada caso, “pois alguns parceiros 
às vezes nem ficam sabendo. Em 
outros casos, quando a gravidez é 
indesejada, por exemplo, muitos 
parceiros induzem as mulheres ao 
aborto”. A mãe que passa por um 
aborto “precisa se sentir acolhida”, 
finaliza.

Falar de aborto não é fácil e por 
entender a importância deste as-
sunto que é polêmico e delicado, 
a Igreja Católica vem fazendo re-
flexões e falas. O posicionamento 
oficial da Igreja segue a nota da 
CNBB “Pela vida, contra o aborto”, 
publicada em abril de 2017, segun-
do o padre Roque Hammes. Neste 
contexto, o padre Roque ressalta 
que o ponto de partida para se po-
sicionar é de que “o direito à vida 
é incondicional”. Deve ser respei-

tado e defendido, 
em qualquer 

e t a p a  o u 
condição 
em que se 
encontre 

a vida humana. Assim, o direito 
à vida permanece para o idoso 
fragilizado, para o doente em fase 
terminal, para a pessoa com defi-
ciência, para a criança que acaba de 
nascer e também para aquela que 
ainda não nasceu. 

Na percepção do padre Léo 
Pessini, que escreveu livro sobre 
Bioética, os moralistas católicos são 
claros em dizer que “matar direta-
mente o feto é sempre proibido e 
nunca possível”. “A partir disso, 
posso dizer que a Igreja Católica 
vê o aborto como algo abominável. 
Mas também vê como abominável 
todas as outras formas de atentado 
contra a vida”, reflete. 

Quando o aborto ocorre de forma 
espontânea, a Igreja aconselha 

que os fetos abortivos, se 
estiverem vivos, sejam 

batizados, enquanto 
possível. Em relação 
ao aborto que ocor-
re como resultado 
do tratamento da 
saúde da mãe, os 

moralistas católicos 
admitem a possibili-

dade do aborto involuntário. “Nes-
te caso, o aborto seria consequência 
do tratamento e não algo desejado. 
No entanto, a Igreja alerta que é 
preciso fazer de tudo para salvar as 
duas vidas: a da mãe e a da criança 
que está sendo gestada”, sublinha.

De forma resumida, o padre 
Roque aponta que a Igreja não 
aceita a indução ao aborto direto 
em nenhum caso. “Isso porque, 
no seu entender, todas as formas 
de vida devem ser preservadas, 
principalmente, a vida humana. E, 
no entender da Igreja, existe vida 
humana desde o momento em que 
aconteceu a gravidez”, pondera.

Ainda conforme a nota da 
CNBB, para as mães que preci-
sam fazer aborto, a Igreja olha, 
em primeiro lugar com respeito e 
muita caridade. “O respeito à vida 
e à dignidade das mulheres deve 
ser promovido, para superar a 
violência e a discriminação por elas 
sofridas. A Igreja quer acolher com 
misericórdia e prestar assistência 
pastoral às mulheres que sofreram 
a triste experiência do aborto”, diz 
o padre.

Para a pastora Marli Daltein Sch-
midt, da Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana no Brasil (IECLB), 
o assunto não é nada agradável. 
“É controverso, que mexe com a 
vida de muitas pessoas e evoca 
o apelo a princípios éticos, tanto 
dos defensores quanto dos que são 
contrários. Por esta razão, o assunto 
deverá abranger os mais diversos 
segmentos da sociedade, sempre 
em busca de critérios orientadores 
que possam ajudar as pessoas a 
posicionar-se neste assunto tão 
difícil”, reflete. Para tanto, a IECLB 
procurando entender a vontade de 

Igreja Evangélica: 
aborto não é a solução

Hoje, com pouco 
mais de três meses, 

Miguel é a alegria 
de Taís e Jefferson

No Brasil, o aborto é permitido 
em três ocasiões:  em decorrência de 
estupro; em casos que cause risco à 
saúde da mãe; ou de feto anencéfa-
lo. Também existem diferentes clas-
sificações. “Podem ser divididas 
em abortos provocados, de forma 
legal ou ilegal, abortar ou abortos 
espontâneos quando ocorrem de 
forma natural”, explica o médico 
ginecologista e obstetra Leandro 
Assmann. Quando é espontâneo 
pode se manifestar com perda via 
vaginal ou não se manifestar, sendo 
descoberto através de exames.

Em alguns casos pode ocorrer 
somente a ameaça de aborto, que é 
quando ocorre a presença de san-
gramento no início da gestação sem 
que ocorra o aborto propriamente 
dito. “Normalmente, o único sinto-
ma apresentado é o sangramento, 
podendo ou não ser acompanhado 
de dor”, sublinha.

Foi o que ocorreu com a analista 
administrativa Taís Helfer, de 34 
anos, quando engravidou pela 
primeira vez. A vera-cruzense 
conta que quando ocorreu o aborto 
natural e espontâneo não sentiu 
dores, mas teve sangramentos. Ao 
ir ao médico, lhe foi recomendado 
repouso e durante uma semana 
foi acompanhada. Neste período 
fez algumas ecografias para ver o 
desenvolvimento do feto que esta-
va com cerca de quatro semanas. 
Na terceira ecografia teve a triste 
notícia de que infelizmente tivera 
um aborto. Abalada com a notícia,  
mas com o sonho de ser mãe sem-
pre presente e o aval médico de que 
tudo estava bem e poderia engra-
vidar novamente, dentro de pouco 
tempo a alegria não demorou para 
chegar na casa de Taís e do marido 
Jefferson Woyciekoski. 

Embora estivesse cautelosa e 
receosa no início da gestação de Mi-
guel, hoje com quase quatro meses, 
Taís disse que ocorreu tudo bem. 
“Não tive nenhum problema na 
gestação do Miguel e hoje ele está 
aqui, forte e com saúde”, alegra-se. 
Não há dúvidas de que o pequeno 
Miguel é a alegria da casa.

MOTIVOS PARA O ABORTO
O médico esclarece que os abor-

tos ocorrem por vários motivos. 
“O principal é de causa genética, 
e o embrião tem alguma alteração 

genética para de se desenvolver”, 
aponta. “Mas existem causas rela-
cionadas a infecções da mãe, causas 
relacionadas à imunologia da ges-
tação, onde ocorre uma resposta 
inadequada da mãe à gestação, 
causas anatômicas como alterações 
no útero e outras menos comuns”, 
completa.

NOVA GESTAÇÃO
Quando tratado adequadamente 

e principalmente quando o aborto 
é espontâneo, nada impede que 
a mulher engravide novamente 

após um determinado período. 
Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), a nova gestação 
pode ocorrer em seis meses. No 
entanto, existem diferentes citações 
na literatura que recomendam a 
partir dos três meses após o aborto, 
de acordo com o médico obstetra. 

CUIDADOS
Para evitar o aborto espontâneo, 

por exemplo, alguns cuidados de-
vem ser seguidos, de acordo com 
Leandro. “Realizar exames, ter há-
bitos saudáveis, iniciar as consultas 
pré-natais assim que se descobrir a 
gestação, evitar o uso de tabaco e 
bebidas alcoólicas”, aponta. “Mas, 
muitas vezes, mesmo com todos os 
cuidados pode ocorrer um aborto. 
Em situações específicas medica-
mentos e tratamentos podem ser 
utilizados, porém, a causa e este 
tratamento devem ser avaliados 
pelo obstetra”, reflete.

Deus a partir do Evangelho de 
Jesus Cristo, apresenta algumas 

considerações. 
Por ser considerado crime, 

exceto em caso de perigo de 
vida para a mãe e de estupro, a 
interrupção da gravidez está 
sendo jogada para a clandes-
tinidade, e costuma aconte-

cer sem os devidos cuidados 
médicos, ocasionando diversos 

problemas para a mãe. “A primeira 
pergunta a fazer é quais motivos que 
levam mulheres a submeter-se a tais 
riscos”, reflete Marli. Mulheres que 
decidem pelo aborto normalmente o 
fazem coagidas. “São, na sua maio-
ria, vítimas dos homens que não 
se responsabilizam pela vida que 
geraram, ou da ignorância que não 
soube proteger-se contra a gravidez 
indesejada. Não raro, são vítimas da 
violência sexual na sociedade e famí-
lia”, avalia. Na visão da pastora, em 
todo aborto também está envolvido 
um homem. Há muitos motivos 
sociais, econômicos ou outros que 
forçam as mulheres a procurarem 
soluções na interrupção da gravidez. 

“Em nossa sociedade falta disposição 
para discutir esses motivos. Prefere-
se criminalizar as vítimas”, aponta.

Mesmo assim, o aborto não pode 
ser aceito como uma solução para o 
problema da gravidez indesejada. 
”Como IECLB recebemos do nosso 
Criador a tarefa de defender a vida 
humana desde a sua formação no 
ventre materno. Interrompê-la fere 
o mandamento que proíbe matar. 
Não podemos concordar, portanto, 
que se dê à gestante sozinha o di-
reito de decidir sobre a interrupção 
da gravidez, nem podemos permitir 
que seja coagida pelo parceiro, pela 
família ou pela sociedade. O aborto 
não pode ser simplesmente liberado, 
nem pode ser adotado como método 
de controle populacional”, reflete.

Segundo a pastora Marli, é tarefa 
da Igreja proclamar a vida digna e 
denunciar tudo que agride a vida. 
Com relação ao aborto, muitas vezes, 
é difícil estabelecer como realizar esta 
tarefa na situação concreta. Por isso é 
muito importante que na comunida-
de de fé haja lugar para pessoas que 
vivem neste conflito.


