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OBSTETRÍCIA Apesar de ter o direito de interromper a gravidez em três
situações, mulheres ainda enfrentam obstáculos para atendimento na Bahia

REDEDEASSISTÊNCIAAO
ABORTOLEGALÉLIMITADA

“O acesso ao
aborto legal
não pode
ficar restrito
à capital.
É algo
inadmissível”
MÁRCIA TEIXEIRA,
promotora de Justiça

OMÉDICOPODE
RECUSAR-SEAATUAR

AMPLIARSERVIÇONO
ESTADOÉESSENCIAL

Fernando Vivas / Ag. A TARDE

FABIANA MASCARENHAS

A prática do aborto é crime
tipificado no Código Penal
desde1940.Noentanto,após
75 anos, as discussões sobre
a autonomia da mulher em
relação ao próprio corpo e o
seu direito de decidir sobre
a questão ainda parecemes-
tar longe de um consenso.
Mas há três situações em

queoabortoépermitidopor
lei: em casos de gravidez de-
corrente de estupro, quando
há risco demorte para a ges-
tante e nos casos de diag-
nóstico de anencefalia fetal
(ausência parcial ou total do
cérebro).
Nessas situações, o aborto

é inequívoco direito da mu-
lher. Cabe, portanto, ao Es-
tadogarantirquea interrup-
ção dessas gestações seja
realizada de maneira ética,
humanizada e segura. Mas
essa é também uma outra
questão que parece andar
longe de uma solução no
Brasil. Na Bahia não é di-
ferente e há muitas razões.
A primeira é que há ape-

nas uma unidade de saúde
em todo o estado autorizada
a fazer abortos legais: o Ins-
tituto de Perinatologia da
Bahia (Iperba), que somente
no primeiro trimestre deste
ano realizou 21 abortos (19
gestaçõespor estuproeduas
por anencefalia).
Isso, segundo a Secretaria

da Saúde do Estado da Bahia
(Sesab). Já de acordo com o
Ministério da Saúde, o pro-
cedimento pode ser realiza-
do em todos os estabeleci-
mentos do SistemaÚnico de
Saúde (SUS) que possuem
serviço de obstetrícia.
Mas, isso, em tese. Na prá-

tica, a situação pode ser bem
diferente. C.P.G., 28 anos, por
exemplo,precisourecorrerà
Defensoria Pública da Bahia
para que o direito à inter-
rupção de uma gravidez de
feto anencéfalo fosse garan-
tido, depois que três hospi-
tais de Salvador negaram-se
a fazer o procedimento. O
episódioocorreuemfeverei-
ro do ano passado.

Dificuldades
“É inadmissível que, três
anos após a decisão do STF
(Supremo Tribunal Federal)
que descriminalizou o abor-
to de anencéfalos e da re-
solução do próprio CFM
(Conselho Federal de Medi-
cina), essas mulheres ainda
tenham que recorrer à Jus-
tiçapara ter seusdireitosga-
rantidos”, diz o subcoorde-
nador criminal da Defenso-
ria Pública da Bahia, Mau-
rício Saporito.
O Brasil é o quarto país do

mundo com maior preva-
lênciadenascimentosdebe-
bês comanencefalia, segun-
do a OMS (Organização
Mundial da Saúde). A inci-
dência éde cercadeumcaso
para cada 700 nascimentos.
Não há dados sobre a inci-
dência na Bahia.
Alémde ter que recorrer à

Justiça para garantir um di-
reito adquirido, muitas ve-
zes a gestante esbarra na di-
ficuldade de acesso ao sis-
tema público de saúde.
Como, naprática, o Iperba

é atualmente a única uni-
dade de saúde autorizada
pelo Estado a fazer abortos
legais, muitas mulheres são
obrigadas a ir à capital para
realizar o procedimento.
“O problema é que, quan-

do chegam ao serviço, mui-
tas já ultrapassaram a idade

26,5%
foi o percentual de
mulheres de outras
cidades atendidas no
Iperba em 2014. Quando
chegam à capital, muitas
já ultrapassaram a
idade gestacional

Há três anos,
o STF votava
pela não
criminalização
do aborto de
anencéfalos

Iperba é atualmente
a única unidade de
saúde autorizada a
fazer abortos legais

Fernando Amorim / Ag. A TARDE
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Algumas gestantes des-
conhecem a informação,
mas o médico pode re-
cusar-se a fazer o aborto,
mesmonos casos previs-
tos em lei.
De acordo com o juiz e

professor de direito pe-
nal daPUC/Campinas Jo-
séHenriqueTorres,omé-
dico tem direito à cha-
mada “objeção de cons-
ciência”.
Trata-se de uma posi-

ção subjetiva que deter-
mina o não cumprimen-
to de obrigações e a não
práticadeatos legalmen-
te previstos, por convic-
ções pessoais ou religio-
sas, estando este incum-
primento isento de
quaisquer sanções.
“Eletemodireitodenão

realizar o procedimento,
mas a unidade de saúde
tem a obrigação de pro-
videnciar um outro pro-
fissional que possa reali-
zá-lo”, esclarece Torres.
Os objetores de cons-

ciência representariam,
segundo um levantamen-

to da Federação Brasileira
das Associações de Gine-
cologia e Obstetrícia (Fe-
brasgo), não mais de 20%
dos médicos.

Ética
Conforme esclarece o
próprio Código de Ética
Médico, no entanto, não
há direito à objeção em
alguns casos.
“Nenhum médico po-

de fazer objeção de qual-
quer espécie para aten-
derumapacienteque,es-
tando no curso de um
abortamento, provocado
ou não, esteja necessi-
tando de cuidados mé-
dicos urgentes ou emer-
genciais”, afirma o con-
selheiro do Conselho Re-
gionaldeMedicinadoEs-
tado da Bahia (Cremeb),
Otávio Marambaia.
Segundo Marambaia,

a recusa do atendimento
por parte de um médico
em uma situação emer-
gencial é falta grave e de-
ve ser denunciada ao
Conselho.

Na opinião do coordena-
dor médico do Iperba,
Henrique Silva Amorim,
ampliar a rede de assis-
tência às gestantesno es-
tado é fundamental.
“Seoutrasunidadesde

saúde realizassem o
aborto legal, o acesso ao
serviço seria mais fácil e
agilizaria esse processo,
que jáé tãodolorosopara
essas mulheres”, diz.
Segundo a coordena-

dora do Serviço Social do
Iperba,AnaOliveira,aSe-
sab está realizando cur-
sos de capacitação emal-
gunshospitais. “Oestado
está trabalhando para
ampliar o serviço, mas é
algo que envolve toda
uma rede. Não depende
de uma decisão pessoal
ou institucional”, diz.
Enquanto isso não

acontece, a jovem L.S., 18,
é obrigada a percorrer
460 kmpara ter o aborto
realizado e o direito, ga-
rantido. “É duro pra gen-
te que não tem recursos

ter que vir para a capital
pra poder tirar um filho
de uma forma que seja,
pelo menos, decente. É
mais sofrimento ainda”,
diz ela, cuja gestação é
fruto de uma violência
sexual.

Violação
De acordo com Márcia
Teixeira, promotora de
Justiça e coordenadora
do Grupo de Atuação Es-
pecial em Defesa da Mu-
lher (Gedem), órgão liga-
do ao Ministério Público
da Bahia, em cidades co-
mo Porto Seguro, Vitória
da Conquista e Feira de
Santana, alguns hospi-
tais realizam a interrup-
ção da gravidez.
“As mulheres preci-

sam ter outras alterna-
tivas. O serviço não pode
ficarrestritoàcapital.Ca-
da vez que o Estado di-
ficulta o acesso dessas
mulheres ao aborto le-
gal, elevioladireitos fun-
damentais”, afirma.

gestacional permitidapara a
realização do aborto, que é
até a 20ª semana”, explica a
coordenadora do Serviço So-
cial do Iperba, Ana Oliveira.
Isso porque amaioria dos

casos está relacionadoages-
tações decorrentes de estu-
pro que, ao contrário dos fe-
tos anencéfalos edo riscode
morte para a gestante, tem
prazo estabelecido por lei
para ser realizado (ver in-
fografia).
Pelomenosseisgestantes,

que buscaram atendimento
na instituição este ano, não
puderamfazeroabortopor-
que já haviam ultrapassado
a idade gestacional.

Clandestinidade
Por contadesta situaçãonão
é incomum que muitas re-
corram ao aborto clandes-

tino, o que põe em risco a
vida de boa parte delas, so-
bretudo as pobres, negras,
de baixa renda e compouco
acessoaserviçosdesaúdede
qualidade.
O aborto inseguro é a 5ª

causademortalidademater-
na no Brasil, superada pela
hipertensãoarterial,hemor-
ragias e infecções pós-parto.
Em Salvador, é um dos prin-
cipais responsáveis por esse
tipo de morte.
“Criminalizar o aborto

não impede a sua prática.
Muitopelo contrário, vulne-
rabiliza as mulheres pobres
e dificulta o atendimento
nos serviços de saúde”, afir-
mao coordenador doGrupo
de Estudos sobre o Aborto
(GEA), o obstetra e especia-
listaemMedicinaFetal,Tho-
maz Gollop.

MORTALIDADE

Entre 2000 e 2013, a taxa
de mortalidade materna
na Bahia oscilou em
torno de 70 óbitos a cada
100 mil nascidos vivos.
O valor aceitável pela
OMS é de 20 óbitos a cada
100 mil nascidos vivos

PROCEDIMENTO
Saiba como acontece o aborto legal

Fonte:Ministério da Saúde, Sesab, Defensoria Pública, Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher (Gedem/MP-BA)

Nos casos de má

formação, a mulher

necessita de duas

ultrassonografias e de

dois relatórios médicos

para ser internada e ser

submetida à interrupção

DIAGNÓSTICO DE

ANENCEFALIA FETAL

A mulher não precisa

comprovar o estupro

por meio de um Boletim

de Ocorrência (BO).

A declaração é suficiente

GRAVIDEZ DECORRENTE

DE ESTUPRO

A avaliação é feita pelo

médico. Se houver o risco,

o aborto é feito

imediatamente. Caso

contrário, um relatório

médico é disponibilizado

e a gestante encaminhada

ao serviço responsável

RISCO DE MORTE

PARA A GESTANTE

TÉCNICAS UTILIZADAS

• Curetagem

• Esvaziamento ou aspiração

manual intrauterina (AMIU)

• Medicamentosa (com o uso do

medicamento misoprostol)

Essas três técnicas são usadas
individualmente ou combinadas,
conforme a necessidade da
paciente

PRAZO

A gravidez resultante de estupro só
pode ser interrompida até a 20ª
semana de gestação. Já nos casos
de anencefalia fetal e risco de
morte para a gestante, a
interrupção pode ser feita em
qualquer fase da gestação

Todo o processo, desde o primeiro
atendimento da paciente no
Iperba até a realização do aborto,
dura em média 10 dias

A QUEM RECORRER

Em caso de recusa demédicos ou da unidade de saúde, a
orientação é a de que as mulheres procurem os promotores de
justiça ou os órgãos que fazem parte da Rede de Atenção à
Mulher domunicípio onde residem

Defensoria Pública do Estado da Bahia - Avenida Ulisses
Guimarães, nº 3.386, Edf. MultiCab Empresarial, Sussuarana
Telefone: 129

Obs: O tempomédio para que a gestante consiga um alvará
judicial autorizando a interrupção da gestação é de uma semana

Ministério Público do Estado da Bahia / Grupo de Atuação em
Defesa daMulher (Gedem) - Rua Arquimedes Gonçalves, nº
142 - Bairro: Jardim Baiano
Telefone: 71-3321-1949

Conselho Regional deMedicina do Estado da Bahia (Cremeb)
- Rua Guadalajara, 175Morro do Gato - Barra
Telefone: 71- 3339-2800
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causa de mortalidade

materna no Brasil, o

abortamento inseguro

preocupa autoridades.

Em Salvador, ele também

é uma das principais

causas

5ª
país do mundo com maior

prevalência de nascimentos de

bebês com anencefalia, segundo

a Organização Mundial da Saúde

(OMS), o Brasil tem incidência de

cerca de um caso para cada 700

nascimentos. Não há dados sobre

a incidência na Bahia

4º
abortos foram realizados na

maternidade Iperba, em Salvador,

até o dia 30 de março. Destes, 19

gestações foram decorrentes de

violência sexual e duas de má

formação fetal. Em 2014, foram 90

abortos, 64 por conta de estupros e

26 por má formação do feto

21


