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Selecione o idioma  ▼

LEI É EFICAZ PARA MATAR MULHERES, DIZ
ESPECIALISTA
17.09.13 Por Andrea Dip

O ginecologista e obstetra Jefferson Drezett, que há mais de 10
anos coordena um serviço de abortamento legal no país explica
porque o aborto pode ser considerado um problema de saúde
pública

    

Po r  q u e  o  ab o r to  p o de  se r  c o n side r ado  u m  p r o b le m a de  saú de  p ú b lic a?

A gente não classifica um problema como sendo de saúde pública se ele não tiver ao menos dois
indicadores: primeiro, não pode ser algo que aconteça de forma rara e excepcional, tem que
acontecer em uma quantidade de vezes significativa. E tem que causar impacto real para a saúde
das pessoas. Nós temos esses dois critérios preenchidos na questão do aborto. A gente tem a
última estimativa de cerca de 220 milhões de gestações acontecendo no mundo a cada ano e tem
uma parcela disso que não é planejada que varia entre 30 a 35% deste total. Significa que  gente
deve ter 45 milhões de gestações não planejadas e muitas vezes não desejadas. Isso termina em
um número grande de abortamentos induzidos. A gente calcula em torno de 20 milhões de
abortamentos sendo praticados em condições inseguras no mundo. O aborto inseguro também
não é uma arbitrariedade, é uma convenção da OMS para quando se interrompe uma gestação
sem prática, habilidade, conhecimento e/ou em ambiente sem condições de higiene. O aborto
inseguro tem uma forte associação com a morte de mulheres. E aí segundo dados formais da OMS
a gente tem quase 7 0 mil mulheres morrendo por ano em decorrência de aborto inseguro, não é
pouca gente.

Essas  m o r te s  ac o n te c e m  e m  p aíse s  o n de  o  ab o r to  n ão  é  le galizado ?

Aí que está o nó: estas 7 0 mil mulheres não estão democraticamente distribuidas pelo mundo.
95% dos abortos praticados em condições inseguras acontecem em países em desenvolv imento e
por coicidência a maioria deles têm leis restritivas em relação ao abortamento. Isso falando de
mortes de mulheres. Se falarmos em danos permanentes, sequelas, “não morreu mas quase”, esse
número aumenta significativamente. Por isso estamos falando de uma situação que tem toda a
necessidade de ser tratada como saúde pública. É claro que você consegue diminuir o número de
gestações indesejadas quando melhora a educação, o acesso a bens, à saude, à escola, à educação
reprodutiva. Mas mesmo que a gente oferecesse metodos contraceptivos para todas as mulheres
sexualmente ativas no mundo, segundo a OMS, se todas usassem direitinho, mesmo assim nós
teriamos entre oito e 10 milhões de gestações por falhas dos próprios métodos. Uma coisa que
precisa ser entendida é que as mulheres não engrav idam porque não são responsáveis ou
simplesmente não usam metodos contraceptivos. Dizer isso é pura ignorância. Primeiro porque
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as mulheres não têm acesso a planejamento reprodutivo nesse país e isso é um fato. Mas se a
gente considerar as mulheres usando os métodos rotineiramente, com suas pequenas falhas, o
número de gestações não planejadas sobe para 26 milhões. Estes métodos são fundamentais para
as mulheres, mas sozinhos eles não garantem que não exista uma gestação indesejada ou até
forçada. Isso vai variar de país para país, da educação, acesso a saúde, educação sexual. Temos
um problema de saúde pública? Sim.

No  Br asil  q u ais  são  e ste s  n ú m e r o s?

Os números que nós temos são aproximados, porque a clandestinidade não nos permite precisão,
mas a gente calcula os números de aborto induzido de forma científica. Hoje a gente tem
aproximadamente 250 mil internações para tratamento de complicação de abortamento por ano
no país. É o segundo procedimento mais comum da ginecologia em internações. Aí a gente
calcula quantos abortos de fato devem ter ocorrido para que para que estas complicações
tenham acontecido neste número. Este é o cálculo utilizado por vários países e pesquisadores.
No caso do Brasil, a gente não deve ter menos de 800 mil abortos induzidos, provocados a cada
ano. Também não ultrapassa um milhão. A média fica em um milhão de mulheres se submetendo
a procedimentos clandestinos. Veja que aborto clandestino e inseguro não são sinônimos. O que
determina a insegurança do aborto não é ele ser clandestino; é não ter prática, técnica ou ser
realizado em ambiente inseguro. A diferença entre as chances de morrer em um aborto inseguro
é de mil vezes maior. E aí qual é diferença já que no Brasil o aborto é proibido por lei? Depende ae
a mulher tem dinheiro para pagar por um aborto seguro, mas muito caro,  ou se ela é pobre e vai
procurar por métodos inseguros. Acaba se criando uma desigualdade social, uma perversidade,
porque uma mulher que tem um nível socioeconômico bom tem acesso a clínicas clandestinas,
que não são legalizadas, mas são seguras. Esse aborto seguro pode custar mais de dois mil
dólares, enquanto um aborto inseguro pode custar 50 reais. A criminalização do aborto impõe à
mulher pobre a busca pelo aborto inseguro e clandestino e para as mulheres ricas a busca pelo
aborto clandestino e seguro.

C in q u e n ta  r e ais  é  o  p r e ç o  do  r e m é dio  c o m p r ado  n o  c âm b io  n e gr o ?

O aborto com remédio não é tão inseguro quanto se pensa. O mais grave é aquele que manipula o
útero, com sondas, agulhas de tricô, venenos, elementos cáusticos cuja dose do veneno que mata
o feto é muito próxima da dose que mata a mãe.

Claro que em São Paulo os números são muito menores do que nas regiões Norte e Nordeste do
país onde a taxa de aborto em idade fertil é muito maior. No Brasil alguma coisa entre dia sim, dia
não, morre uma mulher por complicação de um aborto, segundo dados oficiais do Ministério da
Saúde. Pode haver muitas outras mortes que não foram computadas como tal. Isso deve dar
umas 180 mulheres por ano e há quem ache esse número aceitável. Mas a gente acha que uma
mulher jovem morrendo em uma situação como essa, que poderia ser totalmente ev itada, não é
aceitavel. O aborto como questão de saúde pública é uma classificação internacional assumida
pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetricia, pela Federação Brasileira das
Associações de Ginecologia e Obstetricia, pela Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, pelo
Grupo de Estudos de Aborto. Mas se o Ministério da Saúde não entende assim por questões
políticas isso é uma tragédia.

En tão  h o je  o  q u e  a  ge n te  te m  do  M in isté r io  da  Saú de  é  u m a “n ão  p o siç ão ”  a  r e sp e ito
do  assu n to ?

É um ev itar absoluto. É público, não estou denunciando nada que ninguém não conheça. No
governo da presidente Dilma Roussef há uma proibição de tratar do tema do aborto. O executivo
foge totalmente do assunto. E quando toma qualquer atitude que esbarre de relance na
descriminalização do aborto, a bancada evangélica se coloca dizendo ‘a senhora se comprometeu
conosco a não legalizar’. Agora, qual foi este compromisso, que usou as mulheres como moeda
de troca eu não sei.

A  p ílu la  do  d ia  se gu in te  é  c o n side r ada ab o r t iv a  p e lo s  r e l igio so s…

A questão da pílula do dia seguinte eu não sei mais como explicar porque é tão absurdo que
chega a estupidez, ao patético. Não existe uma ev idência cientifica que coloque a pílula do dia
seguinte sob suspeita de ter um efeito abortivo periférico eventual, é uma medicação que não
tem nenhuma ev idência científica em relação ao aborto.

E  a  saú de  p ú b lic a  e stá  e m  b o a p ar te  n as  m ão s de  in st itu iç õ e s  r e l igio sas…

Sim. Mas a saúde pública é feita com dinheiro público. Uma Santa Casa não tem o direito de não
distribuir uma pílula do dia seguinte ou não fazer uma laqueadura. Eles não abrem mão do
recurso público mas querem colocar limitações aos direitos que as mulheres têm em um país
laico em função de uma doutrina ideológica ou religiosa. Mas também tem outro dado
interessante. Existe uma pesquisa de 2006, que conversou com as secretarias municipais de
saúde de quase 800 municipios, uma parte com mais de 100 mil habitantes e uma parte com
menos de 100 mil habitantes, sobre o serv iço de abortamento legal. Foi perguntado para as
secretarias se elas tinham serv iços para atender v ítimas de v iolência sexual e a resposta foi de
que quase 90% dos municípios com mais ou menos de 100 mil habitantes diziam que sim,
contavam com o serv iço, tinham profissionais e serv iços especializados. A pesquisa foi extensa,
se aprofundou e perguntou se estavam cumprindo os ítens como prevenção do HIV, a pílula do
dia seguinte e o resultado foi que mais da metade destes serv iços que se dizem preparados não
fazem a concepção de emergência e quando você pergunta por que, existem justificativas como
falta do remédio. O Ministério da Saúde ofereceu os insumos para todos e, se não cumpriu, é
responsabilidade do municipio comprar ou pedir. Mais da metade das mulheres que procuravam
o serv iço depois de um estupro não tiveram acesso a anti-concepção de emergência. Quer dizer,
a gente tem uma cultura de v iolência contra a mulher, absurda, intolerável, injustificável,
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quando elas nos procuram, a gente é incompetente para protegê-las da grav idez, e quando estão
gráv idas, a gente é mais incompetente ainda para interromper, mesmo sendo algo prev isto pela
lei. E aí vem a segunda parte interessante. Quando você pergunta para as secretarias se elas tem o
serv iço de aborto legal, que faz parte do atendimento, de cara 30% já diz que não faz. Mas é
obrigação fazer! 6% se recusam a falar sobre o assunto. Apenas 1 ,9% já tinha feito um aborto. É
bonito dizer que tem, mas os serv iços não cumprem as normas. Você diz que vai atender e
quando a mulher chega com demandas grav issimas e você não atende isso é muito cruel. É
imperdoável, é abandono. Mas qual é o percentual de ginecologistas que você acha que são
contra o aborto, favoráveis ao estatuto do nascituro, contra o aborto em qualquer caso? 0,2%.
60% dos ginecologistas deseja no mínimo a ampliação das condições ou a descriminalização
total. Se você considerar os que não acham que deveria ser crime, isso dá  80%.

De  n o v o  a  c o n ta  n ão  fe c h a, n é ? O q u e  ac o n te c e  e n tão ?

Existe uma questão chamada objeção de consciência. Isso é prev isto pelo código de ética
profissional e também pela legislação brasileira. Ninguém está obrigado a fazer uma coisa senão
por força de lei. E o ginecologista não está obrigado a realizar um procedimento contra sua
consciência. Essa liberdade de consciência e de não querer fazer alguma coisa que fere o
princípio pessoal é indiv idual, não pode ser coletiva e não é institucional. Uma instituição não
pode alegar objeção de consciência. Uma Santa Casa não pode alegar objeção de consciência. Um
professor titular de uma universidade importante não teria o direito de impor sua objeção de
consciência a seus alunos. Mas isso acontece. Cabe a instituição ter médicos sem essa objeção
para realizar esse trabalho.

E  a  r a iz de  to do  e sse  e m b ate  e stá  n o s gr u p o s r e l igio so s?

Acho que tem um peso grande, mas não só. Em qual país o aborto é um consenso? Não é um tema
que permite consenso porque existe um feto. A minha convicção não é igual a sua ou a de outra
pessoa. Eu não tenho nojo do feto, eu sou obstetra, Cuido de crianças! Mas se eu tenho uma v isão
diferente de você, e nenhum de nós abre mão da própria v isão, por que prevalece a sua? As
mulheres terminam fazendo o aborto da mesma forma. Quantos fetos daquele um milhão que a
gente perde por ano são poupados pela lei? Algum? Nenhum. E perdemos centenas de mulheres
por conta disso. Dizem que quando a gente legalizar o aborto vai v irar uma chacina. Mas não
existe nenhuma experiência em nenhuma parte do mundo em que o aborto foi descriminalizado
e houve uma explosão de abortos. Um dos últimos países que descriminalizou, o Nepal, em um
prazo de quatro anos, teve uma queda de complicações relativas ao aborto vertiginosa. E você
não tem um número de abortos aumentado. O lugar no mundo onde a mulher menos precisa
fazer um aborto é na Holanda, o mesmo país onde o aborto é mais acessivel. A não permissão não
reduz o número de abortos. Apenas torna-os clandestinos e traz toda essa tragédia da qual
estamos falando. É uma legislação altamente eficaz para matar mulheres, porque obriga a
clandestinidade e quem não tem dinheiro morre. E 7 0 mil mulheres mortas estão aí para mostrar
que isso é verdade. A ideia de que a proibição resolve o problema é suficiente para uma parte da
população brasileira. Que continuemos perdendo um milhão de fetos por ano. Que continuem
morrendo tantas mulheres por ano.

Fu n c io n a assim  c o m  as  m u lh e r e s  de sc o n h e c idas  n é ?

Sim. Uma pesquisa feita pela Unicamp em 2006 trabalhou com um número grande de
ginecologistas e perguntou quantos eram favoráveis à descriminalização do aborto.
Aproximadamente 15 ou 16% responderam sim. Aí perguntaram quais já tiveram em sua clinica
particular uma paciente conhecida que teve uma grav idez indesejada e o procurou e o que ele
fez. Se você juntasse médicos que ajudaram, orientaram fizeram o aborto ou encaminharam para
um colega fazer, isso subia para 30%. A pesquisa foi além e perguntou se teve alguém da família
deles já hav iam passado por uma grav idez indesejada e pedido ajuda. O número de profissionais
que ajudaram sobe para quase 50%. E a pergunta final era: “O senhor já teve uma parceira ou a
senhora mesma já tiveram uma grav idez indesejada?” Quase 2000 profissionais responderam
que sim. “E o que o senhor ou a senhora fez? Sobe para 90% o número de interrupções de
gestações. Eu prefiro não entender isso como um falso moralismo. Quando eu entendo o motivo
eu ajudo mais, e entendo melhor quando é minha filha. Mas nada como estar na própria pele. Em
30 anos de ginecologia, eu nunca ouvi uma mulher que tenha parado de usar o método
anticoncepcional só pelo prazer de fazer um aborto. Para engrav idar daquele canalha, ficar
desesperada e ter o benefício, a satisfação de fazer um aborto. O aborto não é um bem a ser
alcançado. As mulheres buscam no aborto soluções para situações extremas. A pergunta não
deveria ser se você é contra ou a favor do aborto. Uma mulher que faz o aborto deve ser presa?
Essa é a pergunta. E a maioria das pessoas vai responder que não. Então, por que ele é crime?
Qual é o sentido?

 E  só  c r im in aliza  a  m u lh e r  p o r q u e  o  p ai da  c r ian ç a  n e m  p assa  p e r to  d isso . 

Só para a mulher. O cara não existe, estas são gestações espontâneas. Se o aborto fosse um tema
que atingisse os homens essa questão teria terminado há muito tempo. É mais uma vez depositar
sobre a mulher toda a responsabilidade do processo reprodutivo. A maior parte dos homens
coloca toda responsabilidade pela contracepção para as mulheres e quando elas engrav idam de
maneira indesejada, esses caras desaparecem. Muitas mulheres talvez não abortassem se não
fossem abandonadas pelos parceiros. Não que isso seja a solução. Mas muita mulher aborta
porque não tem parceiro, não tem apoio, vai ser descriminada e assim por diante. A sociedade
não dá a essa mulher qualquer tipo de acolhimento. Não estou dizendo que esse acolhimento
resolveria a grav idez indesejada mas muitas mulheres são impulsionadas a esse aborto por um
ambiente totalmente hostil.

E  e m  n e n h u m  m o m e n to  e ssa  m u lh e r  é  c o n side r ada.
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O Estatuto do Nascituro trata a mulher como um detalhe. Deveria substituir a palavra mulher por
chocadeira humana. Ou receptáculo de esperma humano. Se for aprovado, o Brasil será o país
mais atrasado, conservador e limitado no mundo em direitos reprodutivos.

A  De fe n so r ia  Pú b lic a  de  São  Pau lo  e stá  de fe n de n do  u m a m u lh e r  q u e  fo i  de n u n c iada
p o r  u m a m é dic a  q u an do  c h e go u  san gr an do  ao  PS de  u m  h o sp ita l  p ú b lic o .

A médica também deveria estar respondendo criminalmente, ela não pode revelar sigilo. Eu não
sou policial, juiz, sou médico. Enquanto médico eu tenho principios éticos e legais a seguir. Eles
determinam que você não pode revelar fato que tenha conhecimento no exercício da profissão.
A não ser em circunstâncias especiais, por exemplo, se o profissional estiver sendo processado
por um paciente, mas ainda assim eu sou obrigado a lembrar ao juiz que estes dados merecem
sigilo. Também por força de lei, um estupro em uma criança ou adolescente, eu tenho a
obrigação de comunicar às autoridades mesmo que a família não queira. Não existe sigilo nesta
circunstância. Mas na lei de contravenções penais existe o artigo 66 que é absolutamente claro: o
médico não tem permissão de revelar uma condição de sigilo que possa estabelecer um processo
contra a pessoa. E tem aqueles profissionais que acham que tem que fazer procedimentos sem
anestesia que é para a mulher aprender a não fazer mais. Mas o que tem por trás de tudo isso? A
falta de clareza de lidar com o aborto como questão de saúde pública. não  simplesmente para
usar isso como argumento para discutir a descriminalização. É usar para discutir uma assistência
humanizada, que não v iole os direitos dessa paciente, e uma mudança no aprendizado sobre o
abortamento. Na verdade o aborto termina como uma moeda de troca. A v ida das mulheres, os
direitos das mulheres e autonomia terminam como moeda de troca política. Você me apoia e a
gente ferra com todas as mulheres sem nenhuma dor de consciência. A gente faz um conchavo
político e que se dane quantas mulheres vão morrer no próximo ano. Eu gostaria  que vocês
nunca engrav idassem sem querer, que nunca precisassem de um aborto, que fosse algo raro e
excepcional. Mas que se acontecesse, não se tornassem criminosas por causa disso. Que tivessem
a saúde protegida. Que o aborto fosse raro, legal e sempre seguro.
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