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O presente trabalho tem como objetivo fazer uma breve e sucinta análise do aborto 
em adolescentes vítimas de estupro no Brasil e seus impactos psicológicos. Desta 
forma parte-se de uma análise do conceito e do histórico do aborto, definindo-se o 
que é considerado, quando e onde foram encontrados os primeiros relatos na 
história. Em seguida trata-se do processo legal de aborto no Brasil, como funciona, 
onde está previsto, como o Direito vê, suas consequências e quais as exceções, de 
forma que o aborto segundo a atual constituição é considerado crime, portanto qual 
a maneira que as jovens vítimas de abuso sexual encontram quando a lei não as 
ampara, com os casos de abortos clandestinos. É analisado também de maneira 
que levante os aspectos psicológicos de jovens mulheres que passam por tal abuso 
sexual que além do trauma traz como consequência uma gravidez e busca-se 
caracterizar e comparar o perfil de meninas que sofreram abuso sexual e das que 
não sofreram tal abuso. Serão apresentadas histórias de meninas que passaram por 
esse processo de aceitação da gravidez ou a decisão do aborto, como elas 
encararam isso, se tiveram o apoio necessário da família, da sociedade e 
principalmente do Estado. Como destaque foi buscado às consequências e os 
impactos psicológicos e legais causam na vida dessas jovens, que após serem 
vitimas de um crime ainda tem que tomar tal decisão, que torna o aborto mesmo que 
legal nesses casos um crime moral diante da sociedade e considerado por muitos, 
desnecessário.  Por fim serão apresentadas histórias de meninas que passaram por 
esse processo de aceitação da gravidez ou a decisão do aborto, como elas 
encararam isso, se tiveram o apoio necessário da família, da sociedade e 
principalmente do Estado. 
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