
23/5/2014 Procedimento de aborto legal entra na tabela do SUS

http://oglobo.globo.com/sociedade/procedimento-de-aborto-legal-entra-na-tabela-do-sus-12573434?service=print 1/1

Notícia publicada em 22/05/14 - 18h42 Atualizada em 22/05/14 - 18h42 Impressa em 23/05/14 - 11h12

Procedimento de aborto legal
entra na tabela do SUS
Governo vai pagar a hospitais R$ 443,30 por cirurgia

Washington Luiz

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde publicou, nesta quinta-feira, uma portaria que cria o procedimento de aborto
legal na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a determinação, o governo irá pagar R$ 443,30, por
cirurgia, aos hospitais. O novo procedimento é identificado como “Interrupção da Gestação/Antecipação
Terapêutica do Parto Prevista em Lei”.

O aborto continuará sendo realizado apenas nas condições permitidas pela legislação, como no caso da
gravidez ser decorrente de estupro ou por ser gestação de anencéfalo, como determina a decisão de 2012 do
Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o ministério, o procedimento reúne as técnicas de curetagem e
esvaziamento intrauterino (AMIU), que já eram realizadas pelo SUS, e acrescenta o uso de medicamentos na
interrupção da gestação.

Apesar de ser uma matéria considerada pacificada pela bancada religiosa, o deputado Marcos Rogério (PDT-
RO), da Frente Parlamentar Evangélica, vê a criação do procedimento como uma preocupação:

- Já discutimos isso no ano passado e chegamos a um consenso em relação as grávidas vítimas de violência
sexual e as gestações anencéfalas, mas vamos continuar unidos para não permitir que haja avanço na prática
do aborto.

Para a coordenadora da ONG Católicas pelo Direito de Decidir, Rosângela Talid, a inclusão do procedimento na
tabela do SUS será benéfica para as mulheres que precisam realizar o aborto:

- Antes, só tínhamos as normas técnicas e isso dificultava quando a mulher procurava pelo procedimento. Com
a portaria, os hospitais do SUS vão ser obrigados a atender as pacientes e realizar o aborto. Reforça e facilita o
acesso da mulher ao que ela tem direito - defendeu.

A portaria do ministério também contempla uma lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff no ano passado
que estabelece garantias à mulher vítima de violência sexual, incluindo a oferta da pílula de emergência,
conhecida como pílula do dia seguinte, e de informações sobre seus direitos ao aborto em caso de gravidez.
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