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APRESENTAÇÃO 

 

É impossível falar sobre aborto sem criar polêmica. É só citar o tema 

que surge um rol de argumentos defendendo ou acusando essa prática. Tanta 

divergência é compreensível devido à falta de informações confiáveis sobre o 

assunto. Prova disso é que não existe estatística que aponte o número de 

abortos realizados anualmente no Brasil. Alguns acreditam que todos os anos 

sejam interrompidos entre 60 a 70 milhões de gestação no mundo. Outros 

afirmam que num grupo de cinco mulheres pelo menos uma irá fazer um aborto 

voluntário durante sua vida fértil. Além de alarmante o quadro, esses dados 

não passam de mera especulação.  

Este trabalho faz um estudo de alguns aspectos do aborto voluntário, 

ético, religioso, jurídico, métodos, conseqüências e o impacto dele na 

sociedade. Em escala mundial há uma pressão crescente por mudanças nas 

leis que tratam do aborto. Atualmente a Organização Mundial da Saúde, 

pressionada pelos movimentos de mulheres, considerou o aborto como uma 

questão de saúde pública, tendo em vista o grande número de mulheres que 

morrem em conseqüência dessa prática.  

  

1. O ABORTO E SUA ORIGEM HISTÓRICA 

  

A palavra aborto vem do latim “abortare”. É uma expulsão natural ou 

provocada de um embrião ou de um feto, junto com os anexos ovulares. 

(Moore & Persaud, ( 1994,p.01), afirma que o termo “aborto ou abortamento: é 

nascimento de um embrião ou feto antes que esteja suficientemente maduro 

para viver fora do útero da mãe, assim, generalizando, todas as gravidezes que 

goram naturalmente ou por indução antes da 20a semana são consideradas 

abortos. O abortamento é quando todo o produto da concepção foi expulso do 

útero da mãe.” 



O conceito médico de aborto não tem nenhuma conotação moral, já 

que existe a possibilidade de um aborto ocorrer espontaneamente, por razões 

biológicas. Neste caso não estaria em consideração a moral uma vez que não 

se verifica a participação da vontade humana.  

O aborto e até mesmo o infanticídio têm existido em muitas 

sociedades, tanto primitivas quanto avançadas. Os primeiros registros de 

técnica abortiva datam do 3o milênio a. C. e são provenientes da China. 

Chineses em uma obra (do imperador Shen Nung,) que prescreve o uso de 

mercúrio para induzir o aborto. O Papiro Ebers, um papiro médico de 1550 a. 

C., fornece orientações para a provocação do aborto. Embora o juramento de 

Hipócrates, da famosa escola de Alexandria, proibia o aborto, pois presumia  o 

compromisso de não tratar mulheres que estivessem decididas a provocar 

aborto, os escritos a ele atribuídos descrevem uma série de instrumentos 

cuidadosamente fabricados para dilatar a cérvix e curetar a cavidade uterina. O 

próprio Hipócrates descreve como realizou um aborto numa de suas pacientes. 

Aristóteles e Platão eram a favor do aborto realizado por motivos sociais e 

econômicos. Aristóteles preconizava o como uma medida eficaz para manter o 

equilíbrio entre a população e os meios de subsistência, e garantir a 

estabilidade das cidades gregas. Platão defendia-o por motivos eugênicos, 

indicando-o como obrigatório para as mulheres acima de 40 anos, enquanto 

Sócrates aconselhava a facilitação do aborto para quem quer que desejasse. 

Na Grécia, na República Romana e durante a maior parte do império romano 

não havia leis contra o aborto e, tanto gregos quanto romanos e egípcios, 

desenvolveram extensa literatura sobre técnicas abortivas.  

Entre os hebreus o feto era considerado como parte integrante do 

corpo da mãe e se esta o eliminava tornava-se sujeita a penas leves. O aborto 

terapêutico era permitido quando a gravidez implicava em risco de vida para a 

mãe.  

Na antiga Roma o infanticídio era moral e legalmente aceito e o 

aborto era praticado. Era contudo, punível quando feito sem o consentimento 

do pai. a atitude permissiva de Roma mudou, quando a população começou a 

declinar, no segundo século depois de Cristo. Foi ainda em Roma que o aborto 

passou a ser considerado crime. Durante o governo de Sétimo Severo e de seu 

filho Caracola no século II a. C. foi que o aborto passou a ser causa de castigo 



com pena extraordinária. a promulgação e o cumprimento da leis consolidaram 

o aborto como crime.  

Após o cristianismo foi adotado um pensamento de negar o aborto 

salvo em circunstâncias em que haveria risco de vida para a mãe. No começo 

da Idade Média foi assunto bastante discutido sendo que cada povo o 

interpretava segundo seus valores e conhecimentos. Algumas correntes 

defendiam a animação imediata do concepto, sendo por isso a interrupção 

provocada da prenhez considerada um crime. Outras correntes se 

fundamentavam na doutrina de Aristóteles que dizia que o aborto só era crime 

quando o feto estivesse animado, ou seja recebido a alma, o que ocorria no 40o 

dia após a fecundação quando o feto era do sexo masculino e no 80o dia para 

o sexo feminino.  

Com o advento da ética judaico-cristã, que enfatizava a santidade da 

vida humana, o aborto passou a ser visto como um crime. a Didaquê criticava 

severamente o aborto e Tertuliano o estigmatizava como assassinato. Os 

escritos de Basílio condenavam o aborto em qualquer circunstância, o concílio 

de Ancira, em 314 a. C. prescreve 10 anos de penitência como penalidade para 

o aborto.  

Leis rígidas foram gradativamente promulgadas, tanto nos Estados 

Unidos quanto na Europa Ocidental. Em geral, estas leis proibiam o aborto em 

qualquer circunstância, a menos que a vida da mãe estivesse ameaçada.  

No começo do século XX o aborto era ilegal em quase todos os 

países do mundo, quando foram adotadas leis mais repressivas ainda contra o 

aborto a fim de assegurar o crescimento populacional já que houvera grandes 

perdas nas duas guerras. Após a II Guerra Mundial estatísticas mostram, com 

alguma margem de erro a quantidade de aborto realizados em diversos países 

do mundo. a mortalidade e esterilidade provocada pelos abortos ilegais 

levaram aos defensores do aborto a se posicionarem a favor de sua 

legalização.  

Hoje 40% da população mundial vivem em países onde as leis 

liberam o aborto para gestação até 12 semanas. Entre eles estão: Canadá, 

Estados Unidos, Suécia, França, Dinamarca, Holanda, quase todos os países 

da ex-União Soviética, Cuba e, surpreendentemente, a Itália, apesar da grande 

influência católica. Entre os países nos quais o aborto foi totalmente proibido 



até 1980 estão: Portugal, Espanha, Filipinas e República Dominicana. Para 

18% da população mundial o aborto é permitido em caso de risco de vida para 

a mulher. Adotam essa legislação países como a Irlanda, Chile, Paraguai, 

Venezuela e Colômbia, Brasil. No Japão e Inglaterra os casais solicitam o 

aborto por causa de condições financeiras.  

Nas tribos indígenas do Brasil há registros de que os índios 

Nhambiguaras faziam aborto quando a pai era estranho à tribo e dos índios 

Camaiuras, que vivem no Parque Nacional do Xingu, que praticavam o aborto 

para limitar o número de filhos.  

O Brasil e o México também têm leis que proíbem a prática do 

aborto, sendo o mesmo permitido somente quando a mãe corre risco de vida e 

em caso de estupro, o chamado aborto necessário, “legal”. Apesar do aborto 

criminoso ser punível pela Lei, lamentavelmente é praticado no mundo inteiro, 

clandestinamente, por parteiras, ou por médicos com o rótulo de terapêutico. 

Todos os estudiosos do assunto estão de acordo que o abortamento 

clandestino, pela sua própria natureza, constitui um mal social muito grave, 

pelas moléstias que acarreta e pela cultura de morte que cria no seio das 

famílias, formando uma mentalidade de que a vida também é um bem 

descartável. Dizem que o uso dos meios anticoncepcionais concorre para a 

diminuição da incidência do abortamento. Nada mais errado. Muitos países 

preocupados com o problema, legalizaram o aborto primeiro com a finalidade 

de abolir ou, pelo menos, diminuir muito o aborto clandestino. E não 

conseguiram. Os promotores da Lei de 17/06/1938, oficializando na Suécia, a 

contraconcepção, verificaram, contra a expectativa, que o número de 

abortamentos criminosos, em vez de diminuir, sofreu acréscimo, devido a 

possibilidade de interromper a gestação ter se tornado objeto corrente de 

discussão. (Westman, 1955). O mesmo foi desenvolvido no Japão, depois da 

Lei de proteção Eugênica, de 07/1948. Segundo a estatística feita em 1952, 

pela Comissão de Pesquisa Demográfica de Mainichi, entre 3.500 famílias, os 

casais que usam de meios anticoncepcionais são os mesmos que recorrem ao 

aborto, na maioria das vezes, numa proporção seis vezes maior do que os que 

não usam anticonceptivos.  



Em muitos países, o aborto é tratado como caso de polícia. Clínicas 

clandestinas são “estouradas”, mulheres sofrem processos e médicos estão 

sujeitos a penas de até dez anos de prisão.  

Atualmente o movimento de mulheres (feministas), está lutando pela 

legalização do aborto,. Diante disso, acordos internacionais têm sido selados 

com objetivo de criar uma base legal para as negociações nos diferentes 

países. Como fruto dessa luta a IV Conferência Mundial da Mulher em Pequim, 

promovida pela ONU, propõe que, segundo o documento, os governos devem 

estudar “a possibilidade de revisar leis que prevêem medidas punitivas contra 

mulheres que realizaram aborto “ilegais”. O governo brasileiro é signatário do 

acordo, mas ainda não o cumpriu, graças aos movimentos pró-vidas 

juntamente com um bloco de parlamentares cristãos que levantam a bandeira 

de luta em favor da vida e em defesa do direito de nascer, direito a vida e 

consequentemente em defesa dos Direitos Humanos. 

  

2.  TIPOS DE ABORTOS 

  

Quanto a sua própria natureza, Existem dois tipos de abortos: 

a)      Aborto voluntário ou provocado 

b)      Aborto involuntário ou expontâneo 

Apesar de 28a semana definir tecnicamente um aborto, a interrupção da 

gravidez além deste tempo é considerado um aborto desde que a interrupção 

seja a morte do concepto. 

  

2.1. Aborto Voluntário ou Provocado 

  

Aborto Voluntário ou Provocado: quando o aborto ocorre por 

interferência de agentes mecânicos (cureta, aspiração) ou químico (remédios 

abortivos). Antes do terceiro mês de gestação é utilizado os métodos clássicos 

que são eles: a curetagem e aspiração uterina, é recomendado em gestação 

de menos de oito semanas de amenorréia. Depois desse prazo até doze 

semanas de amenorréia a aspiração é realizada com um aspirador elétrico sob 

anestesia. O aborto provocado, é deliberadamente realizado por médicos ou 

parteiras, a pedido da gestante ou pela pessoa interessada, está subdividido 



em: criminoso, médico ou terapêutico. O aborto criminoso é previsto no 

Código Penal Brasileiro nos artigos: 124, 125, 126 e 127 e parágrafos, com 

penalidades que oscilam entre 1 a 20 anos de reclusão, de acordo com as 

circunstâncias.  

O art. 128 do Código Penal Brasileiro, permite os seguintes tipos de 

abortos:  

a)      Terapêuticos: Praticados para salvar a vida da mãe. São indicados para 

mulheres portadoras de:  

1.      doenças renais e vasculares, como a glomerulonefrite e hipertensão; 

2.      insuficiências respiratórias graves originadas por tuberculose ou asma 

crônica; 

3.      cardiopatias; 

4.      hemopatias, como a leucemia; 

5.      algumas modalidades de câncer, principalmente do colo do útero; 

6.      diabetes; 

7.      casos psiquiátricos de grave psicose e debilidade mental.  

b)      Aborto em caso de Estupro. Diz o artigo. 128 do Código Penal Brasileiro: “se 

a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da 

gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.” 

c)      Aborto Eugênico: é indicado nos casos em que o feto é portador de doenças 

graves. Na legislação brasileira é um aborto ilegal porque não é assegurado no 

Código Penal Brasileiro. Está em discussão na sociedade brasileira, para uma 

revisão do Código Penal no sentido de dar o direito de opção da gestante de 

interromper um gravidez diante de uma anomalia fetal incurável.  

Entretanto como costuma acontecer, os fatos sociais precedem a 

reformulação das leis. Em 19 de dezembro de 1992, o juíz Dr. Miguel Kfuri 

Neto, de Londrina, autorizou pela primeira vez um aborto ilegal em feto 

portador de anencefalia numa gestação de 20 semanas. E assim seguindo as 

orientações do primeiro caso, a equipe do Instituto de Medicina Fetal e 

Genética Humana de São Paulo, entrou também com uma ação judicial, para a 

interrupção da gravidez de 24 semanas com um feto portador de acrania e 

onfalocele, e em 24 horas, o juíz Dr. Geraldo Pinheiro Franco autorizava a 

interrupção. Baseada nessas duas sentenças, outros abortos foram realizado. 

Anomalia fetal ainda não está assegurado no Código Penal, no entanto, já está 



sendo praticado, o que eles chamam de aborto “legal” por anomalia fetal. Para 

realizar o aborto é necessário um alvará de um juiz autorizando a interrupção 

da gravidez, com alegação de anomalia fetal, através de um diagnóstico de três 

médicos obstetras.  

Há fatores capazes de provocar lesões irreversíveis no feto, tais como:  

a)      Exposição da gestante à radiação em grandes doses; 

b)      Ingestão de drogas, como talidomia; 

c)       Doenças infecciosas, em geral provocadas por vírus (hepatite viral e 

rubéola) e por protozoários (toxoplasmose). No caso da rubéola, poderá deixar 

vários tipos de seqüelas como: malformação, surdez, problemas cardíacos, 

retardo mental e microcefalia.  

  

2. 2. Aborto Involuntário ou Expontâneo 

  

É quando há interrupção da gravidez por causa natural. a causa mais 

freqüente dos abortos involuntários precoces no primeiro trimestre de gravidez, 

são os distúrbios de origem genética. Os embriões são portadores de 

anomalias cromossômicas incompatíveis com a vida. Quando o aborto 

acontece no segundo trimestre da gestação, o concepto é expulso devido as 

fatores externos a ele: incontinência do colo uterino, malformação uterina, 

insuficiência de desenvolvimento uterino, infecções do embrião e de seus 

anexos.  

  

3.  MÉTODOS PARA REALIZAÇÃO DO ABORTO 

  

O aborto pode acontecer por dois motivos: por patologia (involuntário) 

ou por solicitação da gestante, ou seja, o aborto provocado ou voluntário. O 

aborto voluntário, é um ato de crueldade, cometida contra um indefeso (feto) 

dentro do ventre materno. Num aborto acontecem  dois tipos de crimes: tortura 

e pena de morte depois de um grande massacre.  

O método utilizado depende da idade do feto e da condição física da 

mulher.  Até 12 semanas, pode ser utilizado dois métodos chamados de: 

Dilatação do Colo Uterino e Curetagem e Aspiração Manual Intra-Uterina 

(AMIU).  



a)      Dilatação e Curetagem.  

Até a décima segunda semana (três meses) de gravidez. É o método 

abortivo mais usado, feito numa só etapa, popularmente conhecida como D&C. 

a operação, realizada com anestesia local, implica no alongamento da cérvix, 

pela inserção de uma série de materiais dilatadores, cada um levemente mais 

largo que o anterior. a dilatação do colo uterino deverá ser suficiente para a 

introdução de pinça de Winter, que serve para a tração das membranas 

ovulares, em seguida é procedida a curetagem com introdução de uma afiada 

cureta no útero e raspagem de toda cavidade uterina com pequenos golpes. 

Pode ser realizado até 28 semanas de gestação. O bebê é desmembrado, e os 

pedaços são retirados um por um. Em muitos casos, o aborteiro corta um ou 

mais dos membros do corpo e espera até que ele sangre até morrer. Os bebês 

maiores necessitam Ter suas cabeças esmagadas para que os pedaços 

possam passar pelo colo do útero. 

Segundo o aborteiro Warren Hern, especialista em abortos de 

gravidezes avançadas, disse: “não há possibilidade de negar que este tipo de 

aborto seja um ato de destruição. Está diante dos olhos de todos. a sensação 

do desmembramento fluem através do fórceps como corrente elétrica.” Ele 

descreve alguns dos aspectos mais pavorosos do aborto por D&C: “O 

procedimento muda com 21 semanas de gravidez, (mais de 5 meses), já os 

tecidos fetais se tornaram muito mais firmes e difíceis de serem 

desmembrados... Pode haver a necessidade Mayo, comprida e curvada, para 

decepar e desmembrar o feto” (CLOWES, p.6.1999). Com o desenvolvimento 

da gestação, aumenta o perigo de perfuração da parede.  

b)      Aspiração Manual Intra-Uterina (AMIU).  

Para superar os problemas com D&C foi desenvolvida a aspiração 

uterina. É largamente usada pelos aborteiros, compreende um jogo de cânulas 

plásticas flexíveis de tamanho que variam de 4 a 12mm de diâmetro, além de 

um jogo de dilatadores anatômicos nos mesmos diâmetros, seringas de vácuo 

com capacidade para 60ml e um jogo de adaptadores para conectar a cânula à 

seringa. Faz-se expulsão do concepto do útero por sucção, ligando-se um tubo 

com conexões flexíveis a uma trompa de sucção. Na grande maioria dos casos 

o aborto clandestino é feito sem anestesia e com uma exigência: que a mulher 

não deve gritar.  



c)      Microcesariana:  

Para abortos praticados depois da décima segunda semana de 

gravidez (três meses), uma pequena cesariana ou histectomia, é muitas vezes 

realizada. Isto implica na remoção de feto por cirurgia.  

d)      Aminiocentese:  

Quando a gravidez já está adiantada, temos como método alternativo a 

aminiocentese. Certa quantidade do líquido aminiótico é retirado pela 

introdução de uma agulha no saco aminiótico. Posteriormente é substituído por 

uma solução salina hipertônica ou por solução a 50% de glicose. Esta última 

alternativa é tida como mais segura do que a histerotomia, pois o feto é expulso 

pelo trabalho de parto, em geral no dia seguinte.  

e)      Aborto por sucção: 

Neste tipo de aborto é feito no primeiro trimestre da gravidez 

introduzido na vagina até chegar ao útero da mulher um tubo de plástico com 

uma lâmina na ponta. Com esta lâmina é cortado todo o corpo do feto e 

arrancada de dentro do útero por uma sucção superior a 30 vezes mais do que 

o do aspirador de pó. É um dos tipos de abortos mais praticados nas clínicas. 

Todo o corpo do bebê é dilacerado, e retirado pedaço por pedaço, a última 

parte do bebê que é retirada é a cabeça por ser a parte maior e logo em 

seguida a placenta, sendo tudo jogado na lixeira. Neste tipo de aborto é muito 

comum a perfuração do colo do útero e hemorragias.  

f)       Aborto por Cateto Macio: 

É realizado no início da gravidez. O útero é esvaziado por sucção e 

com é no início da gestação é chamado de extração menstrual.  

g)      Aborto Por Envenenamento:  

Por esse método, o aborteiro introduz uma agulha no abdome da 

mulher até a bolsa de água e injeta uma solução venenosa, o bebê que aspira 

e engole líquido, fica envenenado. Esse bebê leva mais de uma hora para 

morrer, e as vezes ainda nasce vivo. O veneno destroi o mecanismo de 

coagulação do sangue. O veneno queima e arranca toda a pele do corpo do 

bebê deixando–o em carne viva. As pessoas que lançam bombas e as mães 

que fazem esse tipo de aborto nunca viram suas vítimas, mas todas morrem de 

forma horrivelmente dolorosas. 

h)      Aborto por Prostaglandina: 



Este tipo de aborto, é feito no final do segundo trimestre e início do 

terceiro. Aproximadamente oito mililitros do hormônio prostaglandina são 

injetados no músculo uterino, forçando-o a contrair-se para expelir o feto, com 

um trabalho de parto prematuro, levando mais de 20 horas. Alternadamente, 20 

a 40 miligramas de prostaglandina análoga são injetados após a colocação da 

laminária. Atualmente esse método é raramente usado, devido à porcentagem 

de 7% de bebês que nascem vivos durante esse procedimento, tendo que 

assassinar o bebê. 

i)        Aborto por Histerotomia: 

Na realidade, é uma cesariana feita durante o último trimestre de 

gravidez, o útero da mãe é aberto por uma cirurgia e o bebê é retirado. 

O bebê indefeso, é abandonado até morrer. De acordo com o instituto 

Alan Guttmacher, da Paternidade Planejada, os aborteiros fazem 

aproximadamente, mil abortos por histerotomia a cada ano só nos estados 

Unidos. (CLOWES, p.12.1999). 

j)        Aborto por Injeção Intercardíaca. 

Neste tipo, o aborto é realizado até a 16a semana de gravidez, a 

imagem ultra-sônica é usada para determinar, com precisão, a posição do feto, 

com o objetivo de guiar uma enorme agulha para dentro do coração. O 

aborteiro injeta cloreto de potássio ou algum outro fluido que venha a causar 

um ataque cardíaco imediatamente no nascituro. Após alguns dias, o feto 

morto nasce por parto natural ou por dilatação cervical. 

  

3.1. Medicamento Usado Para Abortar 

  

Há mais de dez anos foi desenvolvido o medicamento cytotec, ele foi 

desenvolvido para o tratamento da úlcera, mas é largamente utilizado como 

abortivo. No Brasil é um dos medicamento que contém misoprostol, um produto 

sintético analógico à prostaglandina, substância produzida pelos tecidos do 

organismo. No estômago sua função é estimular a produção de muco, que 

protege a mucosa contra agressões. Na musculatura uterina, faz os músculos 

se contraírem, provocando como efeito colateral, em grávidas, sangramento e 

expulsão parcial ou completo do embrião.  



O Cytotec é tomado largamente pelas mulheres ou adolescentes que 

pretendem abortar. Ë tomado normalmente à noite ou no final de semana, no 

caso de jovens ou adolescente, sem o conhecimento dos pais, em geral por um 

indicação de um amiga ou pelo balconista da farmácia. O medicamento é 

ingerido e colocado na vagina. Quanto à dosagem as adolescentes, na ânsia 

de abortar, chegam a tomar 800 miligramas e acabam se intoxicando. Como o 

efeito do medicamente é imediato, algumas horas depois elas começam a 

sangrar. As tentativas acontecem no primeiro trimestre de gravidez. Diferente 

da mulher adulta, a adolescente é pouca atenta aos efeitos. Tem hemorragia, 

febre, dores (cólicas Abdominais), e deixa o tempo passar, não desconfia do 

risco de vida que corre. Se nega a procurar ajuda médica, porque desconhece 

o perigo que está correndo e porque normalmente o médico dela em grande 

escala é também o médico da mãe. Quando procura por socorro, pelo menos 

70% dos casos, o aborto não foi completo, chegam com complicações graves, 

além de febre, hemorragia. Nesse caso se submete a uma curetagem, para 

que não haja risco de infecção. A adolescente sem experiência, demora para 

perceber que algo está errado e leva mais tempo para tomar atitude. Quando 

procura o médico, não é raro já está há vários dias com infecção que pode 

levar à esterilidade e até a morte.  

               Apesar dos riscos, o aborto com Cytotec é o menos perigoso e tem de 

alguma forma diminuído o número de complicações e o número de mortes de 

mulheres e de infecções do geradas por abortos clandestinos”. As seqüelas já 

são menos freqüentes do que na época em que as mulheres em qualquer fase 

da gestação, tinham que procurar um aborteiro, esse normalmente usava 

material não esterilizado e levavam a graves infecções e a perfuração do útero. 

O Cytotec é abortivo, e reconhecido pelo Ministério da Saúde, prova disso é 

que na “Norma Técnica”, o medicamento é indicado como abortivo até a idade 

de 12 semanas de gestação. É indicado como dilatador do colo uterino com 

vista ao menor traumatismo durante a dilatação. É recomendado que se 

introduza um comprimido de misoprotol 200mg (Cytotec) intravaginal, no 

mínimo 12 horas antes do procedimento.  

O insucesso de muitos abortos feito com Cytotec é porque para o uso 

intravaginal. O comprimido deve ser colocado nas proximidades do óstio 



externo do colo do útero, o que nem sempre é possível pelas mulheres que 

utiliza desse procedimento.  

  

4. CONSEQÜÊNCIAS DO ABORTO 

  

Warren Hern., citado por (CLOWES p. 28), um dos aborteiros de maior 

sucesso nos EUA, admitiu que “na prática da medicina, há algumas cirurgias 

que recebem muito pouco atenção e que são muito subestimadas nos seus 

riscos potenciais como o aborto. O fato de as complicações serem inevitáveis, 

é um ponto de vista comumente aceito. ” Eles não divulgam os problemas que 

ocorrem após as mulheres terem deixado os centros de abortos, e não 

mencionam os efeitos colaterais tais como os que resultam de gravidez nas 

trompas, e sérias lesões no cérebro e no sistema nervoso devido aos 

“acidentes anestésicos”.  

Alguns dos perigos mais comuns do aborto são:  

¨      Morte: O ex-diretor de uma das maiores clínicas de aborto dos EUA, Dr. 

Bernard Nathanson, afirma: “Atualmente até 100 mulheres morrem, a cada 

ano, devido ao aborto legal nos EUA. No entanto a grande maioria das causas 

dessa mortes não é registrada como decorrente do aborto. Ao contrário, os 

médicos legistas as atribuem a outras causas, tais como “infecção sanguínea, 

acidentes “anestésicos, ”ou grangrena espontânea dos ovários. ” 

¨      Perfuração uterina. Entre dois e três por cento das mulheres que 

abortam, sofrem perfurações no útero. a maioria das perfurações causadas 

durante os abortos do primeiro trimestre de gravidez passa sem ser 

diagnosticada, e pode criar problemas ao ponto de haver necessidade de uma 

histerectomia ou outra cirurgia corretiva importante, o que em si, acarreta 

necessariamente, complicações físicas e psicológicas. As perfurações que 

ocorrem durante os abortos tardios são mais frequêntes e sempre de natureza 

séria.  

¨      Dilaceração cervical: As dilacerações cervicais que requerem suturas, 

ocorrem em aproximadamente um por cento de todos os abortos de primeiro 

trimestre. Uma lesão cervical não diagnóticada, menos severa, pode resultar 

numa incapacidade cervical subsequente, parto prematuro e complicações 

durante o parto. a lesão cervical e a cicatriz deixada no endométrio devido ao 



aborto poderão também aumentar o risco de um desenvolvimento anormal da 

placenta em gravidezes subsequentes, aumentando assim, o risco de 

nascimento com defeitos.  

¨      Câncer de Mama. O risco de câncer de mama aumenta mais do dobro 

após um aborto e mais. O câncer parece se iniciar nas células imaturas e não 

diferenciadas dos seios, aquelas que ainda não são especializadas. Essas 

células se proliferam no primeiro trimestre da gravidez, estimulandas por um 

acréscimo de concentrações do hormônio feminino, o estrogênio. Na Segunda 

metade da gravidez, esses tecidos crescem sob a influência do lactogênio 

placentário e de outros homônios e se diferenciam rapidamente em tecido 

especializado em produzir leite, que é menos suscetível a se tornar maligno do 

que as células não diferenciadas. Esse processo é interrompido caso a mãe 

tenha um aborto. Algumas estudos mostram que os abortos acidentais (não 

provocado), não parecem aumentar o risco do câncer de mama, possivelmente 

porque um aborto acidental é um processo natural que acontece no decorrer de 

vários dias, ao passo que o aborto provocado é um interrupção abrupta da 

gravidez, que não permite aos hormônios do corpo se acomodarem 

adequadamente. Além de tudo isso, ainda corre o risco de abortos 

subsequentes.  

¨      Câncer Cervical, do Ovário e do fígado. Para as mulheres que fizeram 

apenas um aborto, o risco do câncer cervical, do ovário e do fígado aumenta 

em mais do dobro, e as que fizeram mais de um aborto o risco é quatro vezes 

mais.  

¨      Placenta Prévia. Placenta prévia significa uma placenta sobreposta na 

abertura do colo do útero, causando severa hemorragia durante o parto. O 

aborto aumenta o risco dessa situação de 700 a 1.500 por cento. Placenta 

prévia aumenta, também, os riscos subsequentes de malformação fetal e de 

morte perinatal.  

¨      Gravidez ectópica. O aborto está relacionado com o aumento de futuras 

gravidezes nas trompas, o que pode ameaçar seriamente a fertilidade futura da 

mãe e até a sua vida. Os aborteiros podem também “abortar” um gravidez 

ectópica e ao mesmo tempo colocar em risco a vida da mãe.  

¨      Doença inflamatória Pélvica (PID). PID é uma ameaça à vida; pode 

causar subsequente infertilidade e aumentar o risco da gravidez ectópica. Vinte 



e cinco por cento das mãe que têm clamídia (doença venérea mais comum 

entre mulheres) no momento do aborto, desenvolverão a PID, e cinco por cento 

das mulheres que não têm clamídia também desenvolverão a PID.  

¨      Endometriosis. Endometriosis, é uma inflamação do endometrio (a 

membrana mucosa que reveste o útero). O aborto aumenta o risco da 

endometriosis, especialmente entre adolescentes. (CLOWES,1999, p. 30). 

Nathanson, no filme O Grito Silencioso, afirma:  “é engano imaginar 

que porque o aborto é legalizado, as clínicas clandestinas dos “aborteiros” 

seriam fechadas, muito pelo contrário, elas cresceram.” Também segundo ele,  

não existe nenhuma exigência de que os “aborteiros” sejam licenciados.  

“Há duas principais razões para que sejam registrados índices de 

danos decorrentes do aborto legal, inferiores aos reais. Primeiro, não é 

legalmente exigido que os abortórios sejam licenciados, como também não é 

necessário que a maioria dos estados(inclusive os da California, Nova Yorque, 

Texas e Flórida, com 40% de todos os abortos realizados nos EUA atribuídos a 

eles) informem as consequências relacionadas ao aborto.[...] Isso permite 

sejam atribuídas as outras causas muitas mortes decorrentes de aborto  e de 

suas consequências, descobertas após as mulheres deixarem os abortórios. 

[...] Por isso, qualquer índice de incidência de morbilidade e mortalidade de 

aborto legal, em muitos estados, deve necessariamente ser considerado como 

um estimativa e deve ser colocado sob suspeita”. (CLOWES, 1999, p. 30) 

Como podemos observar é propaganda enganosa se afirmar que 

somente porque se legaliza o aborto, os abortos clandestinos vão acabar e 

consequentemente, as mortes de mulheres decorrentes de um aborto mal 

sucedido.  

Os médicos alertam para o perigo do aborto mal feito, pois há sérios 

riscos de infecções letais ou que prejudiquem outras gestações. São  

conseqüências irreversíveis  à  saúde da mulher, mais conhecidas atribuídas 

ao aborto clandestino. são graves e  as mulheres não são informadas dos 

danos causados por ele.  

a)      Hemorragias graves necessitando de transfusão de sangue, quando não 

chega a morte; 

b)      Perfuração do útero em 25% dos casos; 

c)      Infecções que freqüentemente levam à morte; 



d)      Esterilidade; 

e)      Trauma psicológico, que não acaba nunca, muitas vezes chegando até o 

suicídio.  

  

4.1. Como os Centros de Abortos se Desfazem dos Restos dos Bebês 

Abortados. 

  

Clowes, aponta os métodos comuns para os centros e clínicas de 

abortos se desfazerem dos corpos dos bebês abortados, durante o primeiro 

trimestre da gravidez até a hora do nascimento: 

a)      jogar fora pela lixeira ou pelo “Insinkerato” (um triturador que se instala 

debaixo de pias) ou desfazer deles como resíduos biológicos num saco 

plásticos especial.  

b)      Os bebês de tamanho maior são vendidos com frequência, para fins de 

pesquisas. São utilizados em experimentos, esses bebês são abortados vivos, 

a partir de oito semanas, após a fertilização, até o momento do nascimento. 

Essas pesquisa tem objetivos de descoberta de novos métodos eficazes para o 

controle da população. (CLOWES, 1999, p.313). 

c)      Segundo o (relatório da H L I, outubro e novembro. p. 6.1993), nos 

Estados Unidos, usam moedor de carne e latas de lixo para se desfazerem dos 

corpos dos nascituros abortados. (CLOWES, 1999, p.19.). 

d)      Crematórios: a fim de eliminar por completo os corpos dos nascituros 

abortados de gravidez avançada, alguns centros de abortos que se 

especializaram em abortos do terceiro trimestre, possuem crematórios no local. 

  

05-    PONTO DE VISTA JURÍDICO 

  

O aborto voluntário ou provocado, é a morte do embrião ou feto 

mediante a sua destruição ou envenenamento dentro do ventre materno ou a 

sua expulsão provocada para que morra.  

Segundo a legislação brasileira o aborto é um crime, com algumas 

exceções de penalidade em alguns casos. É bom lembrar que de acordo com o 

art. 128, os casos ali assegurados não deixaram de ser um crime, porém um 

crime não punível.  



O Código Penal Brasileiro trata do aborto provocado pela gestante ou 

com seu consentimento, nos artigos transcritos a seguir: 

Art. 124 diz: “provocar aborto em si ou consentir que outrem lho 

provoque é crime com pena de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos. 

Aborto provocado por terceiro:  

O art. 125. Provocar aborto, sem o consentimento da gestante. Pena 

reclusão de 3 (três) a 10 anos.  

Art. 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante: Pena 

reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.  

Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não 

é maior de 14 anos (quatorze) anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o 

consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.  

Forma qualificada: 

Art. 127. As penas cominadas nos dois artigos anteriores são 

aumentadas de um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios 

empregados para provocá-lo, a gestante sofra lesão corporal de natureza 

grave, e são duplicadas, se por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a 

morte. 

 O art. 128, do referido Código. Não se pune o aborto provocado por 

médico quando este se enquadra nos seguintes casos:  

Aborto necessário: 

I – Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. (terapêuta). 

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro  

II – Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de 

consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu responsável legal.  

Do ponto de vista legal, quando o aborto é voluntário (provocado) não 

atende as condições acima relatadas, implica diretamente na morte 

premeditada do novo ser, em sua fase intra-uterina. É assim, um atentado 

contra a vida humana. Por isso a legislação brasileira o equipara ao homicídio.  

Sabe-se que no Brasil, a lei que regulamenta o aborto está contida no 

Código Penal, nos artigos citados anteriormente e, são bem claros quando diz: 

não se pune um aborto praticado por médico nos casos citados no art. 128. 

Não disse que o aborto não é um crime. O aborto nesses casos não deixou de 

ser um crime, porém é um crime não punível. 



Está acontecendo a liberação de casos de abortos denominados 

Eugênicos, não está assegurado no Código Penal Brasileiro, no entanto 

muitas mulheres fizeram aborto liberado por alvará de juizes que abriram 

precedentes para esses casos e o que sabemos que depois dos primeiros, 

outros já foram liberados. Segundo algumas revistas de grande circulação, os 

grandes centros como São Paulo e Rios de Janeiro, esta prática vem sendo 

quase rotina, é a categoria do Aborto Eugênico: indicado nos casos em que 

o feto é portador de doenças graves. Na legislação brasileira é um aborto 

ilegal porque não é assegurado no Código Penal Brasileiro. Está em discussão 

na sociedade brasileira, para uma revisão do Código Penal no sentido de dar o 

direito de opção da gestante de interromper um gravidez diante de uma 

anomalia fetal incurável.  

No Brasil, apesar da Medicina Fetal ter surgido em 1970, à introdução 

das técnicas de diagnóstico pré-natal só ocorreram em 1979, mas já existia 

debate em ralação ao aborto por anomalia fetal. Somente em 1992 é que 

esse assunto passou a ser discutido pela sociedade brasileira. Nesse mesmo 

ano, foi criada uma Comissão na Câmara dos Deputados com a participação 

de um grupo de conselheiros do Conselho Federal de Medicina para 

reformulação do Código Penal. a Comissão propõe a seguinte redação para o 

art. 128 do Código penal:  

“Não constitui crime o aborto praticado por médico: Se 

comprovado, através de diagnóstico pré-natal, que o nascituro venha nascer 

com graves e irreversíveis malformação física ou psíquica, desde que a 

interrupção da gravidez ocorra até a vigésima semana e seja precedida de 

parecer de dois médicos diferentes daquele que, ou sob cuja direção, o aborto 

é realizado. ” 

Entretanto, como costuma acontecer, os fatos sociais precedem a 

reformulação da leis. Em 19 de dezembro de 1992, o Juiz Dr. Miguel Kfouri 

Neto, de Londrina, autorizou pela primeira vez um aborto em feto portador de 

anencefalia numa gestação de 20 semanas. E de lá para cá, isto se tornou uma 

rotina, toda vez que é feito uma solicitação desta, ao juiz é julgado e liberado 

em apenas 24 horas. Sabe-se que essa comissão na redação, além de querer 

tirar o caráter de crime do aborto, ainda abre precedente para a prática de um 

aborto não previsto no Código Penal Brasileiro.  



Alega-se que o aborto é praticado todo dia no Brasil, por isso deve ser 

tirado o caráter de crime e legalizado, para que diminua. Não se justifica, pois 

seria o mesmo que tirar o caráter de crime da pena do assaltante ou do 

criminoso, pois sabemos que também acontece todo dia no Brasil. Pode se 

perguntar: vai diminuir a criminalidade em nosso País só pelo fato de legalizar 

estes tipos de crimes? 

  

06 - PONTO DE VISTA RELIGIOSO. 

  

6. 1. Catolicismo 

  

Mesmo sem registro específico sobre o assunto nem no Antigo nem no 

Novo Testamento, a Igreja católica baseia seus argumentos contrários ao 

aborto segundo a Tábua dos 10 Mandamentos, que contém o mandamento 

“não matarás”. Além de enfatizar que todo ser humano recebe o direito à vida 

imediatamente de Deus e não dos pais ou de alguma sociedade ou autoridade 

humana.  

A posição mais consolidada está contida no código de direito Canônico, 

que trata de todas as leis da Igreja e cita as penalidades possíveis para os 

casos de aborto em dois cânones, 984 (5) e 2. 350:  

¨      Os que procuram o aborto, inclusive a mãe, incorrem, se o aborto se 

verificar, em excomunhão latae sentiae (em sentido lato) reservada ao bispo 

da diocese.  

¨      Já as pessoa que realizam a tentativa de aborto sem interrupção da vida 

do feto estão isentas da excomunhão, apesar de constituírem ainda pecados 

grave.  

Eis algumas declarações dos últimos Papas:  

¨      Pio XII: “A destruição direta de uma pretensa vida “sem valor”, nascida ou 

não, destruição praticada, há alguns anos, em larga escala, de forma alguma 

pode justificar-se. (Alocução sobre o Apostolado das parteiras na audiência de 

29. 10. 51)”.  

¨      João XXIII: “A vida humana é sagrada: mesmo a partir de sua origem, ela 

exige a intervenção direta da ação criadora de deus. Quem Viola as leis da 

vida, ofende a Divina Majestade, degrada-se a si mesmo e ao gênero humano 



e enfraquece a comunidade de que é membro”. (manter et Magistra – ed. Da 

Ed. Vozes. P46).  

¨      Paulo VI: “O aborto por indicações engênico, terapêutico, social, ou como 

quer que chamem... queremos recordar sumariamente que, tratando-se 

definitivo de homicídio direto de uma vida inocente, o aborto constitui um delito. 

(A Família Cristã. Ed. Paulinas. 1963, p. 33)”  

¨      João Paulo II: “Se concedermos direito de cidadania ao assassino do 

homem, quando está ainda no seio da mãe, então, encaminhamo-nos por isso, 

mesmo, para o declive de incalculáveis conseqüências de natureza moral. Se é 

lícito tirar a vida a um ser humano, quando ele é mais débil, totalmente 

dependente da mãe... destruiremos não só um homem inocente, mas também 

as mesmas consciências... Se aceitássemos o direito de tirar o Dom da vida ao 

homem ainda não nascido, conseguiremos depois defender o direito do homem 

à vida, em todas as outras situações?” (Familiaris Consortio 1981). O aborto, 

em qualquer circunstância, é considerado pecado grave pela Igreja católica, 

sendo proibido sua prática.  

Segundo a Carta Encíclica sobre o Valor e a Inviolabilidade da Vida 

Humana. “As intervenções sobre embriões humanos, que, que visarem 

objetivos em si legítimos, mas que implicam na sua morte. É o caso da 

experimentação sobre embriões, em crescente expansão no campo de 

pesquisa biomédica e legalmente é legalmente admitida em alguns países. É 

licita as intervenções no embrião humano que seja destinado a sua cura, para s 

sua sobrevivência individual. É ilícito o uso de embriões ou de fetos humanos 

como objeto de experimentação. Constitui crime contra a dignidade de seres 

humanos, que têm direito ao mesmo respeito devido à criança já nascida.[...] O 

mesmo vale para o sitema que desfruta os embriões e os fetos humanos ainda 

vivos às vezes “produzidos” propositalmente para esse fim através da 

fecundação in-vitro, seja como material biológico,seja como fornecedores de 

órgãos ou tecidos para transplante no tratamento de algumas doenças. O 

assassinato de criaturas humanas inocentes, ainda que com vantagens para 

outras, constitui um crime absolutamente inaceitável”. (Evangelium Vitae, 1995, 

p. 126). 

“No atual contexto cultural e social, em que a ciência e a arte médica 

correm o risco de extraviar-se da sua dimensão ética originária, podem às 



vezes fortemente tentados a transformarem-se em fatores de manipulação da 

vida, ou mesmo até em agentes de morte. Perante tal tentação, a sua 

inspiração mais profunda e o apoio mais forte precisamente na intrínseca e 

inprescindível dimensão ética da profissão clínica, como já reconhecia o antigo 

e sempre atual juramento de Hipócrates, segundo o qual é pedido a cada 

médico que se compromete no respeito absoluto da vida humana e de sua 

sacralidade.[...] O respeito absoluto de cada vida humana inocente exige 

inclusive o exercício da objeção de consciência frente ao aborto provocado. O 

“fazer morrer” nunca pode ser considerado um cuidado médico, nem mesmo 

quando a intenção fosse apenas a de secundar um pedido do paciente: pelo o 

contrário, é a própria negação do objetivo da profissão médica, que define 

como um apaixonado e vigoroso “sim” à vida. Também a pesquisa biomédica, 

campo fascinante e promissor de novos e grandes benefícios para a 

humanidade, deve sempre rejeitar experiências, investigações ou aplicações 

que, menosprezando a dignidade inviolável do ser humano para se 

transformarem em realidades que, parecendo socorrê-los, efetivamente os 

oprimem”. (Evangeliu Vitae, 1995, p. 176). 

  

6.2. Espiritismo 

  

O preceito básico do espiritismo é que o espírito, a alma sempre 

existiu. O corpo morre, mas a alma é imortal. No processo da morte física, o 

espírito se desencarna (desliga-se do corpo) para novamente ter oportunidade 

de encarnar em outro corpo.  

Quando acontece o aborto, não apenas há a morte de corpo, mas a 

impossibilidade espiritual de uma alma realizar-se nesta vida, além de 

ocasionar desvinculo nas relações espirituais dos espíritos envolvidos nesta e 

em outra existência. Essa teoria possui origem no Kardecismo, derivada 

diretamente de Allan Kardec, e mesmo para as demais linhas espíritas, o 

aborto é considerado um crime 

  

6. 3. Judaísmo 

  



Segundo alguns teóricos, na concepção judaica, a criança só se torna 

viável no trigésimo primeiro dia de vida, isto é, ao completar 31 dias de 

nascida. Nesta linha de raciocínio o feto não possui condições de sobrevida 

sem o útero materno.  

Para o judaísmo, a alma não é redutível ou extensível, ou seja, não 

cresce, nem diminui durante os nove meses de gestação, já que a alma é de 

natureza espiritual.  

Mesmo que uma criança venha a morrer além de um mês após o 

nascimento é considerada, para muitos fins, pela lei judaica, como um aborto e 

não uma personalidade legal.  

  

6. 4. Protestantismo 

  

O protestantismo divide-se em muitas correntes: Batista, Luterana, 

Metodista, Presbiteriana, Episcopal, Unitária, etc. Nesta diversidade de 

concepções, não há um posicionamento único quanto ao aborto, entretanto 

existem alguns pontos coincidentes entre as correntes.  

Um dos pontos é que o aborto não deve ser usado jamais como 

método de controle da natalidade. O outro seria a permissão da prática do 

aborto terapêutico, quando a vida da mãe corre risco. E algumas correntes 

admitem o aborto eugênico, quando o feto é portador de anomalias ou doenças 

graves.  

Já os Unitários aprovam a legalização do aborto em casos de perigo 

mental ou físico para a mãe, estupro ou incesto e por motivos econômicos, e 

ainda, quando um defeito físico e mental compromete o feto.  

  

07. CONCLUSÃO 

  

À vida física não representa a totalidade dos valores da pessoa 

humana, mas é o fundamento primeiro e indispensável de todos  outros valores 

pessoais. Por isso a supressão da vida do nascituro, por meio do aborto 

voluntário, ainda que terapêutico, equivale a todos os valores que 

necessariamente, se fundamentam na vida física.” (ESPINOSA,j. 1999, P. 49). 



 A vida humana é sagrada e inviolável em cada momento de sua 

existência, inclusive na fase inicial que precede o nascimento, daí porque a 

pessoa humana deve ser amada e tratada com respeito porque é um ser 

humano desde a concepção e, por isso, desde esse momento, deve ter 

reconhecido os seus direitos, entre os quais, o primeiro e inviolável de cada ser 

humano, o direito de nascer com vida. Assim, faz se necessário lutar em 

defesa dos direitos da pessoa humana, com a união de todos por uma 

humanidade mais humanizada e mais justa. 

O que o aborto voluntário mata é uma vida humana, por isso, viola o 

direito à vida, fere aos princípios éticos e cristãos e consequentemente aos 

Direitos Humanos. . Lembrando que um dos locais em que a criança (feto) 

deveria se sentir mais segura, mais protegida seria o ventre materno, hoje com 

a cultura do aborto esse local tem se tornado um verdadeiro campo de 

guerrilha, de forma desumana, desigual, de um lado luta pelo direito à vida, um 

indefeso, inocente, contra o egoísmo da sociedade. É doloroso saber que na 

grande maioria, quem luta pela eliminação da vida, são as pessoas que 

deveriam defendê-la pai e mãe, levados pela onda do modernismo, falta de 

amor, de solidariedade e de Deus no coração, punem com pena de morte a 

pessoa que não tem culpa de ter sido concebida.  

A legalização do aborto não é solução de muitos problemas sociais que 

enfrentamos hoje. Não é maltratando, torturando, massacrando, mutilando um 

indefeso no ventre materno, como acontece no aborto voluntário, que vamos 

construir uma sociedade justa e fraterna, voltada para o respeito e a defesa dos 

Direitos Humanos.  

Que os médicos não mudem o objetivo primeiro da medicina que é de 

salvar vidas, usem as  modernas tecnologias para melhorar a qualidade de vida 

do ser humano, nunca para destruir ou eliminar vidas humanas dentro do 

ventre materno, não contrariando o que diz a Declaração de Genebra com a 

qual muitos médicos estão comprometidos: “Hei de manter o mais absoluto 

respeito pela vida humana, a partir do momento de sua concepção, mesmo 

sobre ameaça, não farei uso de meus conhecimentos médicos contrariamente 

às leis da humanidade”.   

É Impossível acreditar que um médico,  consciente de que o bebê é 

saudável, tenha coragem de retirar um embrião ou um feto de 08 ou 20 



semanas (cinco meses) de concepção, de dentro do ventre materno e 

friamente, cortar o cordão umbilical e em seguida matá-lo e jogar num cesto de 

lixo hospitalar. Ou então,  usar de instrumentos cortantes para dilacerar essa 

vida, retirando pedaço por pedaço de dentro do útero materno, ou ainda usar 

de medicamentos para intoxicar esse feto até que morra.  

Devido à “liberdade de escolha” centenas de milhões de crianças 

jamais verão a luz do dia, porque serão  abortadas. Diante de tal situação, cada 

cidadão deve transmitir a seus filhos que uma criança doente, nascida ou por 

nascer, requer de todos, sobretudo dos pais e dos médicos, uma assistência e 

um carinho maior. Nunca é lícito matar uma pessoa humana pelo simples fato 

de ser doente, ou ser resultante de estupro e ainda, porque  a mãe não estar 

preparada para assumir tamanha responsabilidade.  

Para concluir, adotamos as palavras de Fergunson, M.(1995), que trata 

competentemente da felicidade e da fraternidade: “O tempo dos expectadores 

está rapidamente chegando ao fim. Vamos optar, antes cedo do que tarde, por 

sermos mestres da construção."  
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