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Se você está precisando de
aconselhamento:
Emergência de Estupro Linha Direta 24 horas:
(24-hr Rape Crisis Hotline):1 800 77 8888
ou mensagem de texto 086 289 8443

Linha de Ajuda Cuidados da Mulher (Woman’s Aid
Helpline):1800 341 900
ou mensagem de texto 087 959 7980
(inclui serviço de intérpretes)

MyOptions Aconselhamento Pré e Pós-Aborto
1800 282 010
ou conversa online (webchat) no myoptions.ie

Visite: www.aacwest.wordpress.com
Email: abortionaccesscampaignwest@gmail.com

@AAC_West

www.facebook.com/AACWest

Sobre nós:

Acesso ao Aborto CampaignWest é um coletivo de
mulheres buscando assegurar que quem tenha
necessidade de assistência ao aborto receba essa
assistência com respeito, e em um ambiente de cuidado
que atenda as suas necessidades.

Acessando a
Assistência ao Aborto
na Irlanda

No dia 1º de janeiro de 2019 o Ato de Saúde
(Regulamentação de Término de Gravidez) se
tornou lei, permitindo serviços de aborto na Irlanda.
O serviço é sem custo para qualquer um que more
na República da Irlanda. É disponível também a
qualquer um fora da República da Irlanda por um
custo. Quais são os passos para aqueles que
procuram assistência ao aborto?

Kindly translated by Angela Maddalozzo and Luiza
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O que esta legislação significa?

O que devo fazer primeiro?

Os serviços de aborto serão fornecidos nas
seguintes circunstâncias:

- Se a gravidez não tiver ultrapassado 12
semanas

- Se houver risco de vida ou de saúde à mãe.

- Se a continuidade da gravidez ou do
nascimento provavelmente levar à morte do
feto.

- Os pais deverão dar o seu consentimento para
menores de 16 anos.

Dois praticantes de medicina deverão estar de
acordo para o término da gravidez nos pontos 1 e
2. Praticantes de medicina incluem enfermeiros,
parteiras, GPs (clínicos gerais) e médicos
especialistas.

Quanto antes possível ligar para o HSE 24 horas
na linha de ajuda sem custo:
MyOptions 1800 828 010
Fora da República da Irlanda ligar para
+353 1 687 7044 (ligação com custo)
A linha de ajuda
oferece
aconselhamento
para gravidez e
aborto e pode dar
detalhes de um
médico na
sua área que possa
fornecer serviços
de aborto.

Quais são os próximos passos?

1. É melhor ter uma consulta pré-aborto o
mais cedo possível.

2. Na consulta pré-aborto você fará um teste
de gravidez. O médico deve certificar-se
que não haja mais de 12 semanas de
gravidez na hora do aborto.

3. O médico pode indicar uma
ultrassonografia para confirmar a data da
gravidez.

4. Seu médico lhe dará então uma data para o
aborto. Há uma espera de 3 dias entre sua
consulta pré-aborto e qualquer
procedimento de aborto.

Quais são os caminhos?
Aborto Farmacológico
(Medical Abortion)

Aborto Cirúrgico
(Surgical Abortion)

Até 9 semanas de
gravidez
(63 dias do primeiro
dia da sua última
menstruação.) Requer
tomar comprimidos
no consultório
médico e em casa.
De 9 a 12 semanas
de gravidez
(84 dias do primeiro
dia da sua última
menstruação.) Requer
tomar comprimidos
no hospital.

9 a 12 semanas de
gravidez
(63 – 84 dias do
primeiro dia de sua
última menstruação.)
Requer um pequeno
procedimento
cirúrgico chamado de
aspiração a vácuo,
feito no hospital

E se eu estiver com mais de 12
semanas de gravidez?
Depois de 12 semanas, você só poderá fazer
um aborto se…
- Houver um risco à sua vida ou um sério
problema com sua saúde
- O feto tiver um problema de
desenvolvimento e for provável que morra
antes ou dentro de 28 dias depois do
nascimento
- O aborto cirúrgico é feito em um hospital

O que eu posso fazer se me
for recusado fazer um aborto?
- Você tem o direito legal de questionar a
decisão tomada pelos praticantes de
medicina
- Você terá que fazer uma solicitação formal à
HSE que estabelecerá um comitê dentro de
3 dias do recebimento de sua solicitação.
- O comitê deverá completer a revisão dentro
de 10 dias da sua solicitação.
- Você tem o direito de ser ouvida pelo
comitê.
- Se o comitê consentir um aborto, o mesmo
deverá organizar o procedimento
imediatamente.
- Se o comitê concluir que não há risco de vida
ou saúde, nem condição que leve o feto à
morte, o comitê notificará por escrito.

E se depois da entrevista eu
ainda for recusada à abortar?

Você ainda tem o direito de viajar e
receber informações sobre a viagem.
Para mais informações visite o site da
Associação Irlandesa de Planejamento
da Família:
https://www.ifpa.ie/get-care/abortion
ou ligue 1850 49 5051.

Nós somente podemos indicar os serviços
listados abaixo. Esteja alerta que existem
linhas de ajuda e sites fraudulentos.
Informação, apoio e aconselhamento pré e
pós aborto são oferecidos pelo HSE
através doMyOptions 1800 828 010.
Ela é uma linha sem custo para quem está
na República da Irlanda.
Fora da Republica da Irlanda:
+ 353 1 687 7044.
Ou visite o site da HSE:
https://www2.hse.ie/abortion.

Mais Informações:
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Até 9 semanas de gravidez:
Aborto Farmacológico (Medical Abortion):
1. Depois de 3 dias de espera, você será atendida
pelo médico e assinará um formulário de
consentimento.

2. Você então tomará a primeira medicação com a
presença do médico, depois poderá voltar pra
casa.

3. Será dada uma segunda medicação para ser
tomada em casa 24 a 48 horas depois. Isto
completará o aborto.

4. Você pode ter um check-up opcional pós aborto
2 semanas depois.

9 a 12 semanas de gravidez, opção
farmacológica:

9 a 12 semanas de gravidez,
opção cirúrgica:

Você tem a opção de ter um aborto farmacológico
com remédios em um hospital ou de fazer o
procedimento cirúrgico.

1. Depois de 3 dias de espera, você será conduzida
à um hospital pelo médico.

2. Você tomará o primeiro remédio no hospital e
então irá para casa.

3. Você retornará ao hospital para o segundo
remédio (entre 24 a 48 horas depois)

4. Você deverá permanecer no hospital para
completer o aborto em observação
(aproximadamente 8 horas, improvável o
pernoite a não ser que a gravidez ainda não
tenha passado)

5. Você pode ter um check-up opcional pós-aborto
com o médico 2 semanas depois.

Você tem a opção de ter um aborto farmacológico
com remédios em um hospital ou de fazer o
procedimento cirúrgico.

1. Depois de 3 dias de espera, você será conduzida
à um hospital pelo médico

2. No hospital, sua assinatura em um formulário de
consentimento será solicitada

3. Aspiração à vácuo leva de 5 à 10 minutos.
4. Você terá um dos seguintes procedimentos
dependendo do que estará disponível no
hospital:
- anestesia local (a área será anestesiada)
- procedimento de sedação (você estará
relaxada e poderá estar desperta)
- ou anestesia geral (você estará desacordada)

5. Você deverá ficar no hospital por poucas horas
para recuperação. Normalmente não há
pernoite

6. Você pode ter um check-up opcional pós aborto
com o médico 2 semanas depois.
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