PARA SUA INFORMAÇÃO

Dois Documentos
Sobre Aborto
I

mpelidos pelos desenvolvimentos
sociais e científicos, os adventistas do sétimo dia - ao lado de outros
cristãos - estão se deparando com
questões sócio-éticas novas e complexas. Uma delas é a nossa posição
mdividual e coletiva no tocante ao
aborto.
Há três anos, a liderança da igreja indicou o Comitê do Ponto de Vista Cristão Quanto à Vida Humana,
a fim de estudar esta e outras questões, e para desenvolver documentos
capazes de oferecer apoio aos membros da igreja com vistas a respostas inteligentes e biblicamente baseadas, aos dilemas da vida e da morte.
O Comitê, presidido pelo Dr. Al-

bert S. Whiting, diretor associado do
Departamento de Saúde e Temperança da Associação Geral, foi em
primeiro lugar solicitado a preparar
rascunhos de uma declaração da igreja sobre a questão do aborto, e a oferecer diretrizes para as instituições
de saúde relacionadas com a igreja.
Estes documentos foram elaborados
por uma comissão ampliada, composta de eruditos bíblicos, capelães, educadores, especialistas em ética, especialistas em vida familiar, administradores hospitalares, advogados,
pessoal médico e psicólogos, incluindo um bom número de mulheres solteiras e casadas.
Os rascunhos resultantes foram

apresentados aos oficiais da Associação Geral, os quais, por sua vez, os
distribuíram de modo seletivo às divisões mundiais, com o fito de obter
a avaliação de um grupo mais amplo,
antes de submeter as propostas ao
corpo mais amplo da igreJa.
Os autores de DIÁLOGO são convidados a ler cuidadosamente as duas
declarações propostas, ainda sob forma de rascunho, oferecendo sugestões ao secretário da divisão em cujo território os leitores residam (veja os endereços à página 2). Tais comentários serão considerados quando os documentos receberem sua forma final.

Proposta de Declaração de Consenso Quanto ao Aborto
uitas sociedades contempoM
râneas têm enfrentado conflitos quanto
moralidade do
à

aborto. (1) Tal conflito tem igualmente afetado muitas pessoas na
esfera do cristianismo, as quais
desejam aceitar a responsabilidade pela proteção da vida humana pré-natal, ao mesmo tempo
que se preserve a liberdade pessoal da mulher. Na década de
1970,.a Igreja Adventista do Sétimo Dia emitiu linhas de orientação concernentes ao aborto.
Em época mais recente, a necessidade de clarificar, revisar e expandir estas orientações veio a
tornar-se evidente, pois a Igreja
quer observar as Escrituras (2) e
prover orientação moral ao mesmo tempo que respeita a consciência individual. Os adventistas
desejam relacionar-se com a
questão do aborto sob uma forma
que revele nossa fé em Deus como o Criador e Sustentador de
toda vida, e através de meios que
reflitam nossa liberdade e responsabilidade cristãs. Embora
existam honestas diferenças entre os adventistas sobre a questão do aborto, a seguinte decIa32

ração representa uma tentativa de expressar consenso sobre
certo número de pontos fundamentais.
1. A vida humana pré-natal é
um magnífico dom de Deus e
merece ser protegida. Ela não
deve ser impensadamente destruída. Embora persistam diferenças de opinião no tocante ao
preciso momento em que a vida
humana se torna moralmente
protegível, o aborto jamais pode
ser um ato de insignificantes conseqüências morais. Deveria ser
praticado somente diante das
mais sérias razões.
2. O aborto representa um
dos trágicos dilemas de nosso
estado de pecaminosidade. A
igreja deveria oferecer amorável
apoio a quem se defronta pessoalmente com a decisão de praticar
aborto. Atitudes de condenação
são inapropriadas por parte daqueles que aceitaram o evangelho. Como cristãos, somos fortemente motivados a nos tornar
uma comunidade amável e interessada pelas necessidades
alheias, capaz de prestar assistência àqueles que se acham sob
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crise, à medida que as alternativas são consideradas.
3. A igreja, como grupo comunitário de apoio, deveria expressar seu comprometimento
com o valor da vida humana de
modo prático e tangível. Estes
modos deveriam incluir: (a) ênfase na responsabilidade do planejamento familiar, (b) estreitamento de relações humanas,
(c) educação de ambos os sexos
no que concerne aos princípios
cristãos de sexualidade humana, (d) cobrança da responsabilidade de ambos diante de comportamento não condizente com
os princípios cristãos, (e) criação de um clima seguro para a
discussão, ainda em andamento,
associada à questão do aborto,
(t) oferecimento de assistência a
mulheres gestantes que decidiram levar a termo sua gravidez
e (g) estímulo a que os homens
compartilhem das responsabilidades do processo de educação e
criação de seus filhos. A igreja
também deveria envolver-se com
ações destinadas a aliviar o infortúnio social, econômico e psicológico muitas vezes subjacente ao

aborto, e buscar a redenção dos
efeitos subseqüentes que podem
ocorrer a partir das decisões individuais nesta questão.
4. Embora não concordemos
com o aborto por razões de conveniência ou controle de natalidade, reconhecemos que sob
algumas circunstâncias excepcionais o aborto pode ser considerado. Entre estas circunstâncias, acham-se o risco iminente de vida ou saúde da gestante,
defeitos congênitos severos cuidadosamente diagnosticados no
feto, e a gestação resultante de
violação ou incesto. Sob tais circunstâncias, a decisão final quanto à interrupção da gestação deve ser tomada pela mulher grávida, após as consultas que julgar
apropriadas. Informação correta,
princípios bíblicos e a orientação
do Espírito Santo a ajudarão a
tomar tal decisão.
Como cristãos, procuramos o
equilíbrio entre o exercício da li-

herdade individual e nossa responsabilidade perante Deus, para com a comunidade de fé e para com a sociedade mais amola.
Tentativas no sentido de obrigar
uma mulher a prosseguir a gravidez ou a interrompê-la através
da referência a outros poderes,
deveriam ser rejeitadas e entendidas como violações da liberdade pessoal.
6. As instituições da igreja
deveriam receber orientações
no tocante ao aborto, e estas
deveriam estar presentes quando a instituição individual estabelecer suas próprias diretrizes. Dev~.ser tomado cuidado para que nmguém que tenha uma
objeção religiosa ou ética à participação num procedimento de
aborto, sofra pressões no sentido desta participação.
7. Os membros da igreja deveriam ser estimulados a participar na atual consideração de
nossas responsabilidades morais

quanto ao aborto, à luz das Escrituras.

NOTAS
1. Aborto, conforme entendido
neste documento, é definido como
qualquer ação destinada a interromper uma gestação já estabelecida. Isto é diferente de contracepção, cujo
intento é prevenir a gravidez. O ponto focal deste documento está relacionado com o aborto.
2. A perspectiva fundamental desta declaração de consenso é obtida a
partir de amplo estudo das Escrituras. Dentre as importantes passagens bíblicas subjacentes a esta perspec~iva, ach!lm-se as seguintes: GêneSlS 1 a 3; Exodo 19 a 21; Deuteronômio 30:15 a 20; Salmos 19,36, 104
e 139; Jeremias 1:1 a 5 e 20:14 a 18;
Mateus 10:29 a 31, 18:2 a 14, 19:1 a
6 e 25:40 a 45; Marcos 10:1 a 12; Lucas 1 e 2; João 5:39 e 40, 8:1 alI,
10:10, 11:25, 14:6,16:13 e 17:3; Atos
17:27 e 28; Romanos 1:19 e 20 e 12:1
e 2; II Coríntios 9:7; Gálatas 6:2; Efésios 4:31 a 5:3; Filipenses 2:3 a 7; I
Pedro 2:9 e 10; Apocalipse 14 e 15.

Orientações Propostas Para as Instituições de Saúde
As seguintes declarações pretendem servir como linhas de
orientação para os dirigentes de
instituições adventistas de saúde, no desenvolvimento e aplicação de procedimentos específicos da instituição quanto à questâo do aborto, entendido como
a interrupção intencional da gestação.

Médicos e pacientes que pretendam efetuar uma interrupção
de gestação proibida pelas praxes, devem ser informados disso
e encaminhados a outras agências comunitárias para fins de
atendimento.

Princípios Orientadores

Comissão Revisora

1. A vida humana pré-natal é
um magnífico dom de Deus e merece ser respeitada e protegida.
Ela não deve ser impensadamente destruída. Uma vez que o aborto representa a cessação da vida,
somente deve ser praticado sob
as mais sérias razões. Dentre estas, citamos: (1) Ameaça significativa à vida ou saúde da gestante; (2) Severos defeitos congênitos cuidadosamente diagnosticados no feto; ou (3) Gestação resultante de violação ou incesto.
O aborto por razões sociais ou
econômicas, inclusive conveniência, seleção de gênero ou controle de natalidade, é proibido institucionalmente.

Uma comissão permanente, indicada pelo Diretor Clínico, em consulta com o Chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia
(quando este estiver definido na estrutura da equipe médica), deveria
ser encarregada da revisão prospectiva (isto é, antecipada) de todos
os pedidos envolvendo interrupção
intencional da gravidez.
Os membros do comitê permanente deveriam estar qualificados a abordar a questão do ponto de vista das necessidades médicas, psicológicas e espirituais
da paciente. Deveria haver representação equitativa de mulheres
na comissão.
Os abortos aparentemente re-

Notificação e Referência
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comendáveis somente deveriam
ser praticados após a posição positiva do comitê permanente, e
depois de consulta ao médico que
atende a paciente. Uma consulta
adequada deveria incluir: exame
da paciente, se indicado; revisão
do quadro; e relatório escrito dos
achados e recomendações, assinado pelo médico assistente e por
cada um dos membros da comissão permanente.
No caso de um dos membros do
comitê permanente ser o médico
assistente da paciente que requer
a cessação intencional da gestação,
ele ou ela deveria declarar um conflito de interesses, e um membro
alternativo, qualificado, deveria ser
designado para ocupar o seu lugar.
Se a instituição tiver falta de
suficiente estrutura em termos
de equipe médica ou de nível de
subespecialidade, as funções do
comitê permanente podem ser
desempenhadas por telefone ou
por consultores externos.
Aconselhamento

Sempre que requerida a interrupção intencional da gestação,
33

devem ser considerados tanto os
interesses da gestante quanto do
feto. Sempre que disponível, o
aconselhamento profissional relacionado com estes interesses deve ser providenciado, e as alternativas à cessação intencional da
gravidez devem ser analisadas
antes que a gestante chegue à decisão final de praticar o aborto.
Tais alternativas incluem a doação e a adoção. A disponibilidade ou não de sistemas de apoio
também devenl ser consideradas
ao serem revistas as opções.
Sob nenhuma circunstância deve uma mulher ser compelida a
submeter-se ao aborto, ou o médico, enfermeira ou pessoal auxiliar a participar na interrupção
intencional de uma gestação, caso a pessoa tenha objeções religiosas ou éticas em assim proceder. Não se deve permitir a tentativa de obrigar uma mulher a
prosseguir a gestação. Tais coerções representam uma violação
da liberdade pessoal, a qual deve
ser preservada.
No mínimo 24 horas devem decorrer entre o aconselhamento e
a decisão de levar avante a interrupção intencional da gravidez, exceto em situações de emergência.
O aconselhamento profissional
deve ser posto à disposição da
gestante no sentido de apoiar
sua decisão de doar a criança, adotá-la ou interromper a gestação.

vida e a saúde da mulher devem
constituir uma consideração e
preocupação maior que a vida e a
saúde do feto, caso exista conflito
entre ambos os aspectos.
Registro

O hospital deveria manter um
registro de todas as interrupções
intencionais de gestações. O registro deve incluir: data, procedimen-

Etcetera

to executado, razões do procedimento e período da gestação na
oportunidade em que o procedimento foi adotado.
Um relatório sumário, contendo
as informações supra mencionadas, deveria ser anrialmente enviado pela Comissão de Acompanhamento da Qualidade do hospital à
Mesa Administrativa, para efeitos
de revisão.
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Interrupção Intencional da
Gestação Após a Viabilidade

Se a interrupção intencional da
gestação é indicada sob o ~nto de
vista médico depois de miciar a
viabilidade fetal, o tratamento médico de um bebê nascido prematuramente durante o curso da interrupção da gravidez, deve ser do
mesmo nível de cuidados e apoios
à preservação da vida, por parte
dos médicos e pessoal da equipe
hospitalar, que se proveria a qualquer outro feto nascido vivo. Viabilidade significa o estágio de desenvolvimento fetal em que a vida do feto não nascido, sob grau
razoável de probabilidade médica,
poderia prosseguir indefinidamente fora do ventre da mãe.
A despeito do exposto acima, á
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Conheço as tuas obras, que nem és frio nem
quente. Quem dera fosses frio, ou quente!
Apocalipse 3:15.
~--------------------------------------------------------------------------------------------------
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