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O aborto e a ação de abortar (acabar, desaparecer antes do termo natural morrer 
prematuramente, fracassar). O conceito, que deriva do latim abortus, tende a ser 
usado para fazer referencia interrupção da gravidez, seja por causas naturais ou 
provocadas de forma intencional. Entende-se inicialmente que o aborto é a 
interrupção de um processo dinâmico sendo esse definitivo e irreversível. Processo 
dinâmico é a deslocação de algo ou alguém rumo a um objetivo. As discussão sobre 
o aborto são sempre pautadas entre a legislação e a ética, causando de certa forma 
muita polemica da sociedade, há os que rejeitam completamente e há também os 
que admitem como algo totalmente normal  criando vários conceitos sobre sua 
definição, vários setores da sociedade se mobilizam para discutirem sobre o tema, 
sendo de certa forma influenciada pelas suas crenças e sentimentos ficando cada 
vez mais divididas as opiniões da sociedade. Apesar das diferentes posições sobre 
o assunto, a decisão final normalmente recai sobre a mulher que por consequência 
carrega todas as culpas, tanto no aspecto jurídico quanto nos psicológicos todas as 
pessoas, independente de concordarem ou não com a prática do aborto, 
entenderam que o assunto é muito polemico, pois atinge todas as classes sociais. A 
metodologia serve de base para estudos, é importante relatar os métodos para que 
se tenha um trabalho completo e organizado, o método cientifico é o indutivo no qual 
serve para que após considerar uma parte de pesquisas particulares chega-se a 
uma conclusão geral sobre o caso. O objetivo geral do trabalho é analisar as 
implicações psíquicas e jurídicas nos casos de aborto, estudando cada um dos seus 
aspectos. 
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