
studo de doutorado desenvol-
vido na Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM) aponta que a 
vítima de violência sexual, ao 
engravidar, mesmo podendo 

recorrer ao aborto legal, acaba optando pelo 
aborto inseguro. Não assume que a criança 
foi fruto dessa violência. “Passa a viver solita-
riamente essa situação e a sua complicação, 
que é a gravidez. Em geral, a vítima não sai 
incólume. Sente medo e angústia do que po-
derá sobrevir, e o pior é que terá que conviver 
com a dor moral da violência pelo resto de 
sua vida, mesmo achando forças para retirar 
a criança”, conclui Carolina Machado de Go-
doy, autora da pesquisa.

Segundo a psicóloga, as estimativas da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) para 
o aborto na América Latina são contunden-
tes: 19 milhões de abortamentos inseguros 
por ano (39 abortos inseguros por mil mu-
lheres). Em média, está previsto que 15% 
das gestações terminarão em aborto espon-
tâneo. Metade das gestações que evoluem 
são indesejadas e uma parte delas acaba em 
aborto clandestino.

Para fundamentar o seu trabalho, a au-
tora foi justamente buscar o caminho inver-
so: ela abordou no seu trabalho as vivências 
das mulheres que sofreram violência sexual, 
engravidaram e, a seguir, solicitaram inter-
rupção legal da gestação no Ambulatório de 
Atendimento Especial às Mulheres Vítimas 
de Violência no Hospital da Mulher “Prof. 
Dr. José A. Pinotti” - Caism.

Carolina elucida a problemática do sofri-
mento dessas mulheres, sinalizando quão 
inaceitável é essa atitude e como ela fere os 
seus direitos. Mais um agravante: seu traba-
lho sugeriu que, quando a violência aconte-
ce, essas mulheres deixam de procurar os 
serviços de atenção à sua saúde. Na verdade, 
elas querem muito esquecer tudo. 

Elas deveriam procurar logo um serviço 
médico, adverte a psicóloga. Como isso não 
ocorre, vão se dar conta depois de que fica-
ram grávidas. 

Desde 1940, o Código Penal brasileiro 
prevê o aborto em casos de estupro. “O abor-
to não é penalizado quando representa risco 
à mãe e, desde 2012, nem quando o feto é 
anencefálico”, afirma a professora da área 
de Ginecologia da FCM Arlete Fernandes, 
orientadora da tese.

Arlete conta que Carolina voltou seu 
olhar para essas vítimas da violência. Foi des-
te modo que se propôs a estudar, em longo 
prazo, as suas vivências, experiências e emo-
ções por causa da interrupção da gestação. Ela 
entrevistou dez mulheres que procuraram o 
Caism entre 2006 e 2011. Seu público-alvo 
eram mulheres entre 18 e 38 anos, de diferen-
tes classes socioeconômicas, a maioria com 
filhos. Três tinham curso superior completo 
e as demais tinham mais de oito anos de esco-
laridade. Uma delas era empresária. A maior 
parte estava estudando na época da violência. 

Essas mulheres, na maior parte, tinham 
sido vitimizadas por violência urbana, por 
desconhecidos, na rua. Metade da amostra 
era solteira e a outra metade divorciada ou 
vivia em união estável.

VIVÊNCIAS
Um achado do estudo foi que essas mu-

lheres não procuraram um serviço de emer-
gência nas primeiras horas, e não pela vio-
lência, mas pela descoberta da gravidez. Se 
tivessem vindo antes, a gravidez teria sido 
evitada com o uso da pílula de emergência, 
constata a doutoranda.

Uma questão que se interpõe no conhe-
cimento sobre o assunto é que ainda não se 
sabe o que de fato elas vivenciam durante e 
após a interrupção, e o que isso traz de reper-
cussão à sua qualidade de vida.

Ter optado por um estudo qualitativo 
permitiu conhecer a vivência das mulheres, 
desde receber a notícia da gravidez, a trajetó-
ria até o Caism e a interrupção da gestação. 
“Avaliamos mulheres pelo menos um ano 
após esse procedimento ou até cinco anos 
após”, ressalta. “A amostra foi reduzida para 
conhecer as experiências em profundidade.”

As vítimas, via de regra, chegam ao Caism 
em sigilo absoluto, explana a pesquisadora. 
“Por isso meu estudo reforça a decisão da 
mulher de ‘ter’ que esquecer o que houve 
com ela.”

Pesquisa da FCM desenvolvida por psicóloga aborda vivências de mulheres que solicitaram interrupção da gestação

A experiência da interrupção pode lhes 
trazer certo alívio. Mas, à medida que é ela-
borada, as mulheres sentem culpa, sobretudo 
pela proibição do aborto no contexto moral e 
religioso. Sentem que não deram uma chance 
para aquela criança. 

Arlete salienta ainda que elas não se ar-
rependem do aborto, todavia trazem essas 
questões no seu íntimo. No Caism, elas são 
atendidas por psicólogas e psiquiatras du-
rante o período de internação, e o serviço é 
disponibilizado por seis meses após o proce-
dimento. 

No estudo, disseram que foram ajuda-
das, que a sua carga diminuiu e demonstra-
ram satisfação com o serviço. De outra via, 
não retornaram porque queriam esquecer 
aquele constrangimento. Retornar implica-
ria relembrar a angústia. “Por isso é neces-
sário criar serviços para reencaminhar essas 
mulheres, fazer acompanhamento de saúde 
mental e trabalhar com a mídia veiculando 
que essa é uma problemática dolorida”, su-
blinha a ginecologista.  

A seu ver, é importante divulgar mais 
constantemente os serviços de atenção à saú-
de da mulher, pois são primordiais para essas 
pessoas. As vítimas não procuram o serviço 
por vergonha ou por desconhecerem a lei do 
aborto. Na verdade, elas precisam de apoio 
para se readaptarem à realidade. 

“É preciso reforçar o valor do perdão, 
que está no âmago da religião, e se livrar do 
preconceito. O estupro é uma marca na vida 
de quem foi violentada e cuja decisão foi a 
melhor na época, visto que não consegui-
riam lidar com a gravidez de um pai desco-
nhecido. Como iriam justificar isso para um 
filho, para um marido e para a sociedade?”, 
questiona Arlete. 

Fora a justificação da paternidade, há ou-
tros dois motivos para a solicitação do abor-
to: o medo de ter o filho e de não conseguir 
amá-lo; e dele ser a lembrança viva daquela 
violência.

A docente reforça que a mulher não pe-
diu para ser agredida sexualmente “e, incri-
velmente, se sente culpada, dizendo que não 
deveria estar na frente do portão da casa, no 
ônibus, com uma blusa decotada, em um 
lugar ermo. Não é nada disso. Chega. Ela é 
uma vítima”.

PIONEIRISMO
Em 1994, mesmo sendo um direito pre-

visto por lei, as mulheres não tinham um 
serviço do SUS para serem acolhidas e cui-
dadas. A princípio, elas procuravam o Caism 
espontaneamente a fim de buscarem cuida-
dos, visto que ele era o Centro de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher. “Raciocinando 
assim, elas tentavam resolver uma situação 
de direito, mas que ninguém tinha se dis-
posto a acolhê-las”, observa a ginecologista. 

Ela relata que as mulheres grávidas, após 
a violência sexual, eram encaminhadas ao 
serviço, na época sob a coordenação do obs-
tetra Aníbal Faúndes, que tinha ideias de 
vanguarda – de oferecer atendimento integral 
e especializado à mulher em suas necessida-
des reprodutivas. 

Acontece que, para essas mulheres, era 
tão improvável ingressar em um serviço de 
referência que chegavam ao Caism muito 
além das 20 semanas de gestação, quando 
o aborto já não era mais permitido e havia 
riscos. 

Faúndes e sua equipe – enfermeiras, psi-
cólogas e assistentes sociais –, sensibilizados 
com a problemática, idealizaram um serviço 
de emergência para atender as mulheres logo 
após a violência sexual e administrar a pílula 
de emergência, que impede a gravidez. 

Das vítimas que procuraram o Caism até 
aqui, houve só uma gravidez entre as mu-
lheres que usaram a anticoncepção de emer-
gência e mais de 1.500 já foram atendidas 
pelo Serviço de Emergência. De 1994 até 
hoje, foram 200 solicitações de interrupção 
legal da gestação.

Arlete, porém, explica que nem todas as 
solicitações são atendidas. Por volta de 60% 
são realizadas; outras 40% são negadas por-
que estão em idade gestacional superior à 
estipulada, não preenchem os critérios da lei 
ou, ainda, porque desistiram ou porque per-
deram seguimento. 

Hoje, se as mulheres chegam ao Caism 
até 72 horas após a violência sexual, recebem 
anticoncepção de emergência – uma pílula de 
1,5 mg de levonorgestrel (progesterona), a 
antiga ‘pílula do dia seguinte’. 

Arlete comenta que essa pílula, quanto 
mais cedo for ingerida, maior será sua efeti-
vidade. “Não se trata de uma pílula abortiva. 
Ela inibe o óvulo de sair do ovário, por isso 
deve ser tomada logo após a violência.”

IMPLICAÇÕES
Arlete expõe que este estudo é sobremodo 

relevante nesse momento em que saiu um de-
creto da Presidência da República, de agosto 
de 2014, que exige que todos os serviços do 
SUS, que funcionam 24 horas, têm o dever de 
atender violência sexual – tanto na emergên-
cia quanto na interrupção da gestação. “Como 
são serviços difíceis de serem implantados, é 
preciso ter estudos de maior abrangência para 
aumentar o conhecimento sobre a problemá-
tica da violência sexual e de seus agravos.” 

retorno de juiz. Já aconteceu tudo, né? Nin-
guém indicou vocês aqui. Ninguém indicou ...”

DECISÃO PELA SOLICITAÇÃO 
DE INTERRUPÇÃO LEGAL
DA GESTAÇÃO
“Porque eu não podia levar para o resto 

da vida uma coisa que eu não queria que ti-
vesse acontecido. Toda vez que eu fosse olhar 
na criança, eu ia lembrar de tudo...”

“Porque é um... no momento que tudo 
acontece você se sente um lixo... e foi assim 
que eu me senti. E depois eu pensava que 
eu não ia conseguir gostar, se no caso fos-
se acontecer de levar adiante, de não gostar, 
de maltratar até. E sei lá... porque acho que 
filho a gente tem que amar, cuidar... e mui-
tas coisas não acontecem assim como a gente 
gostaria. E para mim a opção da interrupção 
foi, naquele momento, a solução...”

“Apesar de ter muita coisa que me dói 
muito, a hora que eu coloco o porquê eu fiz 
e o porquê eu não faria, sempre... É o que 
meu pai falava, né: ‘coloca numa balança e 
vê o que que pesa mais’, porque de você fazer 
e por que de você não fazer. E sempre pesa 
mais o porquê eu fiz isso...”

SOFRIMENTO E IMPACTO
DA RELIGIOSIDADE
EM LONGO PRAZO
“Ah, eu me sinto, é, é difícil porque até 

hoje eu não consigo achar uma justificativa, 
por mais que eu tenha feito. Eu tinha muitos 
motivos. Eu não consigo achar uma justifica-
tiva na religião pelo que eu fiz, sabe? Então 
eu acho que eu vou ser muito castigada ainda 
por causa disso...”

“Eu sou católica e isso foi o que mais pe-
sou. Pesou muito. Porque foi onde que gerou 
mais conflito na minha cabeça...”

“Ah... no começo fica assim, meio um va-
zio, uma coisa ruim, dolorida, porque afinal 
de contas é uma vida, né? Mas... é triste. Eu 
fiquei um pouco bagunçada...”

“Acho que eu fiquei mais descrente. Eu já 
cheguei até a ter alguns pensamentos ruins 
já, de que Deus não existe...”

“Eu acho que não cura nunca. Porque as-
sim, comigo, já vai fazer dois anos mais ou 
menos... e para mim continua muito recente. 
Para mim, eu acho que não vai sarar nunca. 
Por isso assim, que às vezes eu preciso desse 
tempo. Eu preciso de um tempo para ver se 
isso apaga um pouco. Mas eu acho que é uma 
ferida que nunca sara completamente. Não es-
quece nunca...”

DECISÃO E NÃO
ARREPENDIMENTO
“O bom foi a opção que eu tive de conti-

nuar vivendo, de continuar batalhando pelo 
que eu queria. E de ruim o sentimento que eu 
sei que era uma vida que eu tive que inter-
romper. Então fica sempre aquele pensamen-
to triste na cabeça da gente...” 

“Eu faria tudo de novo. Minha vida mu-
dou para melhor, apesar desta tristeza que 
parece que nunca vai embora...”
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Essa é somente uma complicação, enfati-
za Carolina. Existem outras. Cerca de 20% 
das mulheres continuam, após seis meses 
da violência sexual, com necessidade de 
tratamento para quatro complicações: de-
pressão, ansiedade, transtorno de estresse 
pós-traumático e ideação suicida, diagnos-
ticadas através de escalas de saúde mental. 

A psicóloga assinala ainda que as mulhe-
res, após a violência sexual, tendem a se pros-
tituir mais, a terem condutas não cuidadosas 
consigo mesmas, a fumarem, a beberem e a 
usarem drogas. Perdem o emprego e não se 
ajustam mais à sociedade. “A violência sexual 
é uma agressão que afeta o ego das mulhe-
res”, revela. “Não interfere só no físico. É um 
estigma na vida, e a gravidez é o agravo.”

Se não houvesse a gravidez, as vítimas 
acreditam que ninguém saberia do estupro. 
“Mas, com a gravidez, a violência é revivida 
pela segunda vez. Se fosse possível apagar 
algo nesse sofrimento, apagaria a violência”, 
opina a orientadora.

Para Carolina, a maior violência é ver essas 
mulheres sendo desrespeitadas, como se isso 
fosse legalizado. O resultado é que, quando 
ocorre uma violência sexual, as mulheres não 
dizem, subnotificam, não procuram ajuda. 

A psicóloga realça a necessidade de olhar 
para essas mulheres como pessoas que estão 
em grande sofrimento, pois de fato estão. 
“Assim, se existe uma prerrogativa social de 
que a mulher que faz um aborto é uma mu-
lher sem emoção, que não está pensando na 
criança, pelos achados que tivemos, isso não 
faz sentido algum.” 

O Caism é o único serviço da região de 
Campinas que fornece esse tipo de assis-
tência. O Ministério da Saúde está tentan-
do implantar esse serviço em outros locais 
e trazer pessoal de recursos humanos para 
treinamento. 

Para implantar novos serviços, avalia Ar-
lete, mesmo os profissionais precisam ser 
treinados, posto que o preconceito está na 
sociedade e no profissional da saúde. Se o 
serviço não for acolhedor, achando que a mu-
lher é culpada pela violência, como ela vai fa-
zer o aborto? Vai procurar o aborto inseguro. 
Isso é um pecado que as pessoas fazem com 
as vítimas, opina. 

“O aborto é uma marca indelével da 
sociedade e, na verdade, vivenciá-lo é ex-
tremamente difícil. Seria bom que nunca 
acontecesse, nem o espontâneo. Todavia, 
em algumas situações, ele é uma terapia”, 
desmistifica Arlete, que é a atual responsá-
vel pela coordenação do serviço de atenção 
especial às mulheres vítimas de violência se-
xual no Caism.

Trechos de
depoimentos

Carolina Machado de Godoy, 
autora da tese: “A amostra
foi reduzida para conhecer as
experiências em profundidade”

A professora Arlete Fernandes, 
orientadora do estudo: “É 
necessário criar serviços para 
reencaminhar essas mulheres”

Excertos extraídos da tese. Foram mantidas a forma e a grafia originais.

evitam recorrer a aborto legalVítimas de violência sexual

AGRESSÃO SEXUAL
“Eu cheguei em casa. Tomei um banho. 

Eu não sei quanto tempo eu fiquei debaixo do 
chuveiro, e deitei. Fui dormir. Não sei quan-
to tempo eu dormi. Só sei que fui acordar 
depois de quase um dia. Minha mãe estava 
viajando e eu não podia deixar ela perceber 
que aconteceu isso. Então eu falei: - eu tenho 
que melhorar. Me arrumei e fui esperar mi-
nha mãe chegar de noite. No domingo, então 
ela chegou. Eu sorrindo... e fui levando meses 
fingindo que nada aconteceu. Até o dia que eu 
descobri a gravidez...”

“Eu não tinha informação e eu estava 
com muita vergonha. Eu fiquei muito ruim. 
Eu queria só chegar em casa, tomar banho, e 
achava que ia dormir, mas não dorme...não 
faz nada, nada do que você pensa você faz. 
Mas a única coisa que eu queria era não con-
tar para ninguém, não falar para ninguém. 
Eu achava que ia acabar ali...”

DIFICULDADE
EM PEDIR AJUDA
“E o mais difícil mesmo foi porque eu não 

queria contar para ninguém. A gente fica com 
muita vergonha. É estranho o sentimento. A 
gente fica com muita vergonha. A gente não 
quer contar. A gente quer resolver, e, se não 
tivesse acontecido a gravidez, ninguém tinha 
sabido”

DESCOBERTA DA GRAVIDEZ
“Senti um... não tem nem como explicar. 

É terrível. Na hora, passa mil e uma coisas na 
cabeça. E assim, eu agradeço a Deus por ter 
conseguido ajuda porque, se eu não tivesse con-
seguido, eu não sei do que seria capaz. Porque 
na hora mesmo eu fiquei sem chão, fiquei sem 
rumo, fiquei completamente desestabilizada...” 

“O resultado de que estava grávida, quan-
do o meu médico falou: ‘você está grávida’, eu 
não fui para ouvir isso. Eu não estava prepa-
rada para ouvir isso. Eu não imaginava... isso 
me marcou muito...”

PENSAMENTO A RESPEITO
DO ABORTO CLANDESTINO
“... É engraçado que a gente pensa um 

monte de besteira. Se fala que não pode, eu 
não sei o que eu faria. Eu não sei o que eu 
ia fazer, mas eu ia fazer alguma coisa, sabe? 
Comprar remédio pela internet, de ir para 
São Paulo fazer aborto ilegal, essas coisas to-
das. Tudo isso passava. Tudo isso passava pela 
minha cabeça...”

“... eu queria ir embora para poder procu-
rar uma coisa clandestina. Então, na hora que 
eu soube, eu falei: eu tenho que parar com isso 
(referindo-se à gestação)...”

INFORMAÇÕES SOBRE O
DIREITO AO ABORTO LEGAL
“Não, ninguém sabia. Ninguém sabia o 

que eu poderia fazer. Muito pelo contrário: 
eles iam entrar com um processo pedindo para 
a juíza a liberação, contando o caso, justifi-
cando. Demorava dois ou três meses para sair 
o retorno do juiz. Dois ou três meses para sair 
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