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A União Internacional para o Estudo Científico da População (UIECP/IUSSP) expressa 
sua profunda preocupação com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de 
revogar o direito ao aborto. Sendo uma associação de cientistas populacionais, a IUSSP 
chama a atenção para o enorme corpo de evidências que apoia a necessidade de 
amplo acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva (SSR), incluindo contracepção 
e aborto em todo o mundo. 

O acesso a serviços abrangentes de SSR é essencial para que as pessoas alcancem seus 
direitos sexuais e reprodutivos. Além disso, uma extensa gama de pesquisa mostra que 
restringir o acesso aos serviços de SSR, incluindo contracepção e aborto, afetará 
negativamente a saúde e o bem-estar das pessoas e suas famílias. Todavia, esses 
impactos são altamente desiguais, afetando desproporcionalmente aqueles social e 
economicamente marginalizados ou desfavorecidos. Evidências globais também 
mostram que restringir o acesso ao aborto legal está altamente associado ao aumento 
do aborto inseguro (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31794-4) e, portanto, da 
morbidade e mortalidade relacionadas à gravidez. Sobretudo, as restrições legais e a 
criminalização do aborto não impedem que as pessoas façam abortos 
(https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30315-6). 

Além das consequências imediatas e graves que a restrição do acesso ao aborto legal 
poderá ter nos Estados Unidos, tal decisão provavelmente repercutirá, também, em 
outros países, encorajando, potencialmente, ativistas antiaborto e desacelerando a 
atual tendência global positiva de aumento do acesso legal ao aborto. 

A IUSSP endossa a declaração do Associação Americana de População (PAA), que se 
manifestou sobre as implicações da restrição ao aborto -) e reitera seu compromisso 
inequívoco com os direitos de todas as pessoas a informações e serviços de SSR e de 
fazer escolhas sexuais e reprodutivas sem discriminação ou coerção. 
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