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Curetagem após aborto é a cirurgia mais
realizada no SUS, revela estudo
Estudo foi feito por pesquisadores do Instituto do Coração com base em dados do Datasus de 1995
a 2007; especialistas avaliam que maioria dos procedimentos é decorrente de aborto provocado,
pois os espontâneos, em geral, não exigem internação
14 de julho de 2010 | 0h 00

Karina Toledo - O Estado de S.Paulo

A curetagem após aborto foi a cirurgia mais realizada no Sistema Único de Saúde (SUS)
entre 1995 e 2007, segundo levantamento do Instituto do Coração (InCor), da
Universidade de São Paulo. Com base em dados do Ministério da Saúde, os
pesquisadores analisaram mais de 32 milhões de procedimentos nesse período. Ficaram
de fora cirurgias cardíacas, partos e pequenas intervenções que não exigem a internação
do paciente.

"Procuramos analisar o perfil epidemiológico das cirurgias que tinham um porte médio
ou grande e, portanto, potencial maior de complicações", diz a médica Pai Ching Yu,
autora da pesquisa. Ela explica que tanto partos como cirurgias cardíacas são
habitualmente estudados separadamente por terem características muito peculiares.

Entre os 1.568 tipos de procedimentos avaliados, as curetagens ficaram na frente, com
3,1milhões de registros. Em seguida vieram as cirurgias para correção de hérnia (1,8
milhão), retirada de vesícula (1,2 milhão), plástica de vagina e períneo (1,1 milhão) e
retirada do apêndice (923 mil).

"As informações disponíveis no Datasus não permitem diferenciar a curetagem
resultante do aborto espontâneo da do provocado", explica a autora do estudo. O
objetivo da pesquisa era avaliar dados como taxa de mortalidade e custo dos
procedimentos para o sistema de saúde (mais informações nesta página). Os dados
foram publicados na revista Plos One.

Segundo estimativa do Ministério da Saúde, a maioria das curetagens realizadas é
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decorrente de aborto provocado. O médico Thomaz Gollop, coordenador do grupo de
estudos sobre o aborto da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, concorda. "A
maior parte dos abortamentos espontâneos não exige internação. As complicações são
quase absolutamente resultantes de abortos provocados", diz . "Isso mostra que a lei
vigente é completamente ineficaz. Além de não coibir, faz com que o SUS gaste uma
fortuna com abortos mal-assistidos."

Lei. Pela legislação brasileira, o aborto só é permitido nos casos de estupro ou quando a
gravidez representa risco de vida para a mãe. Também é possível obter autorização
judicial quando o feto possui anomalia incompatível com a vida, como anencefalia.

De acordo com a antropóloga Debora Diniz, da Universidade de Brasília, levantamentos
anteriores mostraram que o número de curetagens no País é alto, mas nunca havia sido
feito um estudo comparativo desse porte. "E esses dados se referem apenas às mulheres
que vão parar no serviço público."

Outro estudo recente também coordenado por Débora apontou que 15% das brasileiras
já abortaram e 55% dessas mulheres precisaram ser internadas por complicações.

Para a diretora da Comissão de Cidadania e Reprodução, Margareth Arrilha, o dado
levantado pelo estudo do InCor é importante porque surge em um contexto livre de
contaminações ideológicas. "É difícil encontrar informações dessa natureza. E, quando
surgem, são acusadas de estarem vinculadas às ideologias de seus autores."

A presidente da Associação Nacional de Mulheres, Dóris Hipólito, afirma que a solução
não é legalizar o aborto, mas criar políticas públicas para as mulheres que incluam
planejamento familiar, profissionalização e inserção no mercado de trabalho. "Problema
de saúde pública não se resolve matando, mas salvando as vidas da mãe e do bebê."

Entre 2004 e 2009, o número de curetagens realizadas no SUS caiu de 241 mil para 183
mil por ano. Segundo Adson França, assessor especial do ministro José Gomes
Temporão, isso é resultado das políticas de ampliação do acesso a contraceptivos. 

Tópicos: , Vida, Versão impressa

 11  Hugo Conrado
14 DE JULHO DE 2010 | 10H 54 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

Aborto NAO

PT NAO

Dilma NAO!!!

Essa ideia insana de matar inocentes tinha que vir da cabeca dos comunas cumpanheiros!!!

Nao vamos manchar o solo do Brasil com sangue de inocentes!!!

O melhor do texto foram as palavras da Sra. Doris: "Problema de saúde pública não se resolve matando,
mas salvando as vidas da mãe e do bebê."
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Não dá pra entender como ainda não foi legalizado o aborto. Várias mulheres morrendo e tendo diversos
problemas por causa disso e ainda damos ouvidos à Igreja, aqueles malditos medievais, que de cristãos só
tem a alcunha.
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João Meteu, concordo com você. E depois do post da Daniele Querôla (post 6) já podíamos encerrar a
discussão. Ela falou e disse TUDO! Muito bem colocado !!!
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