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PUBLICIDADEA morte de duas mulheres no Rio de Janeiro, no

espaço de um mês, vítimas de aborto inseguro —

ou seja, praticados à margem do sistema oficial

de saúde — reconduziu à luz o debate sobre a

questão. Não que os números dos

procedimentos de interrupção voluntária (e, em

razão de ser ilegal, necessariamente

clandestina) da gravidez estejam dentro de

marcos toleráveis no Brasil. Ao contrário, se

mantêm em inquietante curva ascendente,

segundo levantamentos seguidos da

Organização Mundial de Saúde e de entidades

nacionais, oficiais ou não, cujas atividades se

relacionam a esse problema.

Mas, por incômodo e polêmico, o tema inspira

mais leniência que ações efetivas para enfrentar

suas mórbidas consequências. A fatalidade que

vitimou duas mulheres em tão pouco espaço de

tempo, e o fato de o aborto, ainda que por um

viés equivocado, ter desembarcado na

campanha eleitoral, estimulando mais paixão

que razão na abordagem do problema, não

devem levar a sociedade a achar que

consequências funestas relacionadas ao aborto

inseguro se tratam de episódios tópicos,

pontuais. Longe disso.

Aos números: levando em conta dados de

internações registradas pelo SUS, pode-se

estimar que somente no Estado do Rio foram

feitos ano passado 67 mil procedimentos de

interrupção espontânea e induzida de gravidez.

Na capital, perto de 8 mil mulheres foram
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internadas com complicações pós-curetagem ou

vítimas de outros métodos abortivos. Esse perfil

da clandestinidade que leva a tragédias se

estende a todo o país. Segundo a OMS, clínicas

“de fundo de quintal” como as que levaram ao

óbito as duas pacientes no Rio são responsáveis

por um indicador tenebroso — nelas, uma

mulher morre a cada dois dias no Brasil. O total

de procedimentos ilegais chega a 1 milhão,

também de acordo com a OMS. A isso, junta-se

a estimativa, da Pesquisa Nacional do Aborto, de

que uma em cada cinco brasileira já terá

abortado até completar 40 anos.

São indicadores que não podem ser

negligenciados numa discussão séria, o mais

possível desapaixonada, sobre o problema.

Trata-se, acima de tudo, de um debate sobre

uma questão de saúde pública, mas, por se ater

a princípios que precisam ir a debate amplo na

sociedade, o aborto é tratado no Brasil pela ótica

da criminalização. A legislação aceita como

legais apenas os casos de interrupção

espontânea motivada por estupro, risco à vida

da gestante mãe e gestação de feto com

anencefalia.

A discussão apenas raspou a recente campanha

eleitoral, e o fez passando ao largo da questão

central — ou seja, sob a ótica de uma demanda

de saúde pública. Deu-se um debate enviesado,

calcado em crenças e sob o lobby de grupos de

pressão que atuam sistematicamente para

manter o problema dentro de seus estreitos

limites. Infelizmente, tem havido mais

hipocrisia que racionalização no trato de tão

doloroso tema. O país precisa amadurecer em

relação a esse problema e discuti-lo a fundo,

tirando-o da ótica da religiosidade e trazendo-o

para a órbita da saúde da mulher.

Tomando estatinas?
clinlife.br.com/Colesterol

Estudo precisa de voluntários. Mais informações
aqui.

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6CuG-gI0VPaGJNLulAfGsIGgA4m74a0F6b-H0pQB9cb30YsBEAEgxJCcE1Ds9b7Z-f____8BYM3w7oCsA6ABx_3h0gPIAQGpAs9dq_EUIbU-qAMByAPDBKoEmQFP0A6pynFZrNbka_JPSbusI88zShlTTk_AvTHBfFl0ylX7u2nG2Ul_nYP23_t8C-5V54zGWcW01g0eOayRxdJvwRHwcRTljFWwjpwBb_5ocDN4JzwJvq-AvuQfGwsMEjdKT5FRJu-7pFMWsrT_SxMYRbuZH5ha2EAjuKv2PtrTtvyraEvFqRUKdok7Xr-XU4x_c5nI8EJb0k2IBgGAB6GCni0&num=1&cid=5GiP1dVUU3RKz64T4IIfoL2Y&sig=AOD64_2Ytu6xtoUgDphMFl_eQP-Q-qgbsA&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.clinlife.br.com/lpg/1610
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6CuG-gI0VPaGJNLulAfGsIGgA4m74a0F6b-H0pQB9cb30YsBEAEgxJCcE1Ds9b7Z-f____8BYM3w7oCsA6ABx_3h0gPIAQGpAs9dq_EUIbU-qAMByAPDBKoEmQFP0A6pynFZrNbka_JPSbusI88zShlTTk_AvTHBfFl0ylX7u2nG2Ul_nYP23_t8C-5V54zGWcW01g0eOayRxdJvwRHwcRTljFWwjpwBb_5ocDN4JzwJvq-AvuQfGwsMEjdKT5FRJu-7pFMWsrT_SxMYRbuZH5ha2EAjuKv2PtrTtvyraEvFqRUKdok7Xr-XU4x_c5nI8EJb0k2IBgGAB6GCni0&num=1&cid=5GiP1dVUU3RKz64T4IIfoL2Y&sig=AOD64_2Ytu6xtoUgDphMFl_eQP-Q-qgbsA&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.clinlife.br.com/lpg/1610
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6CuG-gI0VPaGJNLulAfGsIGgA4m74a0F6b-H0pQB9cb30YsBEAEgxJCcE1Ds9b7Z-f____8BYM3w7oCsA6ABx_3h0gPIAQGpAs9dq_EUIbU-qAMByAPDBKoEmQFP0A6pynFZrNbka_JPSbusI88zShlTTk_AvTHBfFl0ylX7u2nG2Ul_nYP23_t8C-5V54zGWcW01g0eOayRxdJvwRHwcRTljFWwjpwBb_5ocDN4JzwJvq-AvuQfGwsMEjdKT5FRJu-7pFMWsrT_SxMYRbuZH5ha2EAjuKv2PtrTtvyraEvFqRUKdok7Xr-XU4x_c5nI8EJb0k2IBgGAB6GCni0&num=1&cid=5GiP1dVUU3RKz64T4IIfoL2Y&sig=AOD64_2Ytu6xtoUgDphMFl_eQP-Q-qgbsA&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.clinlife.br.com/lpg/1610
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6CuG-gI0VPaGJNLulAfGsIGgA4m74a0F6b-H0pQB9cb30YsBEAEgxJCcE1Ds9b7Z-f____8BYM3w7oCsA6ABx_3h0gPIAQGpAs9dq_EUIbU-qAMByAPDBKoEmQFP0A6pynFZrNbka_JPSbusI88zShlTTk_AvTHBfFl0ylX7u2nG2Ul_nYP23_t8C-5V54zGWcW01g0eOayRxdJvwRHwcRTljFWwjpwBb_5ocDN4JzwJvq-AvuQfGwsMEjdKT5FRJu-7pFMWsrT_SxMYRbuZH5ha2EAjuKv2PtrTtvyraEvFqRUKdok7Xr-XU4x_c5nI8EJb0k2IBgGAB6GCni0&num=1&cid=5GiP1dVUU3RKz64T4IIfoL2Y&sig=AOD64_2Ytu6xtoUgDphMFl_eQP-Q-qgbsA&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.clinlife.br.com/lpg/1610


Shopping

 Receba

busque por produtos busque por produtos  buscar

BRASIL

Falta de treino e falhas
técnicas travaram
urnas biométricas

BRASIL

Candidatos que
investiram em áreas de
milícia não são eleitos

BRASIL

Paes, Cabral, Pezão e
aliados se reúnem e
tentam turbinar Aezão

BRASIL

Garotinho firma apoio
a Crivella para o
segundo turno no Rio

ECONOMIA

FMI diz que
perspectiva de
expansão do Brasil é
‘relativamente fraca’

EM DESTAQUE AGORA NO GLOBO

MAIS LIDAS

PRÓXIMA

A sociedade em xeque
ANTERIOR

Segurança continua
questão central no Estado
do Rio

Bancários
aceitam
reajuste de
8,5% e
encerram
greve

01 Marina
impõe
condições
para
apoio no
segundo
turno, e
presidente
do PSB
propõe
‘neutralidade’

02 Um dia
após
eleição,
Dilma
ataca
Aécio
pelas
redes
sociais

03 ‘Vai
ficar
como
Chucky’,
dizem
agressoras
de
jovem
ferida
por ser
bonita
na
Argentina

04 Cinco
estados
passam
a ter o
nono
dígito no
celular
em
novembro

05

http://www.zoom.com.br/?og=19027&utm_source=vitrine_globo&utm_medium=midia&utm_term=logo&utm_content
http://www.zoom.com.br/cadastro/zoomofertas.jsp?og=19027&utm_source=vitrine_globo&utm_medium=news&utm_term=receba&utm_campaign=cadastro
http://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo8/opiniao/materia/864918903/x72/default/empty.gif/735342453831482f6e38674144507878
http://oglobo.globo.com/brasil/falta-de-treino-problemas-tecnicos-emperraram-urna-biometrica-14164384
http://oglobo.globo.com/brasil/falta-de-treino-problemas-tecnicos-emperraram-urna-biometrica-14164384
http://oglobo.globo.com/brasil/candidatos-que-investiram-em-areas-de-milicia-nao-sao-eleitos-14165339
http://oglobo.globo.com/brasil/candidatos-que-investiram-em-areas-de-milicia-nao-sao-eleitos-14165339
http://oglobo.globo.com/brasil/paes-cabral-pezao-aliados-se-reunem-tentam-turbinar-aezao-14165331
http://oglobo.globo.com/brasil/paes-cabral-pezao-aliados-se-reunem-tentam-turbinar-aezao-14165331
http://oglobo.globo.com/brasil/garotinho-firma-apoio-marcelo-crivella-para-segundo-turno-no-rio-14169253
http://oglobo.globo.com/brasil/garotinho-firma-apoio-marcelo-crivella-para-segundo-turno-no-rio-14169253
http://oglobo.globo.com/economia/fmi-diz-que-perspectiva-de-expansao-do-brasil-relativamente-fraca-nao-descarta-recessao-este-ano-14169340
http://oglobo.globo.com/economia/fmi-diz-que-perspectiva-de-expansao-do-brasil-relativamente-fraca-nao-descarta-recessao-este-ano-14169340
http://oglobo.globo.com/opiniao/a-sociedade-em-xeque-14134157
http://oglobo.globo.com/opiniao/seguranca-continua-questao-central-no-estado-do-rio-14133976
http://oglobo.globo.com/economia/bancarios-aceitam-reajuste-de-85-encerram-greve-14162465
http://oglobo.globo.com/brasil/marina-impoe-condicoes-para-apoio-no-segundo-turno-presidente-do-psb-propoe-neutralidade-14158941
http://oglobo.globo.com/brasil/um-dia-apos-eleicao-dilma-ataca-aecio-pelas-redes-sociais-14160791
http://oglobo.globo.com/sociedade/vai-ficar-como-chucky-dizem-agressoras-de-jovem-ferida-por-ser-bonita-na-argentina-14094819
http://oglobo.globo.com/economia/cinco-estados-passam-ter-nono-digito-no-celular-em-novembro-14157159


VERSÃO MOBILE

RIO

ANCELMO.COM
GENTE BOA
BAIRROS
DESIGN RIO
EU-REPÓRTER
RIO 2016
RIO 450
TRÂNSITO

BRASIL

ELIO GASPARI
ILIMAR FRANCO
JORGE BASTOS MORENO
MERVAL PEREIRA
BLOG DO NOBLAT

ECONOMIA

MIRIAM LEITÃO
DEFESA DO CONSUMIDOR
EMPREGO
IMÓVEIS
INDICADORES
INFRAESTRUTURA
NEGÓCIOS E FINANÇAS
PETRÓLEO E ENERGIA

SOCIEDADE

CONTE ALGO QUE NÃO SEI
EDUCAÇÃO
HISTÓRIA
MÍDIA
RELIGIÃO
SEXO
SUSTENTABILIDADE

CULTURA

BLOG DO XEXÉO
PATRÍCIA KOGUT
TEATRO E DANÇA
ARTES VISUAIS
FILMES
LIVROS
MÚSICA
RIO SHOW

ESTILO

BELEZA
CARROS
DECORAÇÃO
MODA
GASTRONOMIA
TURISMO

ESPORTES

BOTAFOGO
FLAMENGO
FLUMINENSE
VASCO
RENATO M. PRADO
MMA
RADICAIS
RADAR OLÍMPICO

TV

PATRÍCIA KOGUT

MAIS +

OPINIÃO
BLOGS
VÍDEOS
PREVISÃO DO TEMPO
INFOGRÁFICOS
EU-REPÓRTER

© 1996 - 2014. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem
autorização.

CENTRAL DO ASSINANTE CLUBE SOU+RIO FAÇA SUA ASSINATURA AGÊNCIA O GLOBO O GLOBO SHOPPING FALE CONOSCO DEFESA DO CONSUMIDOR EXPEDIENTE ANUNCIE CONOSCO
TRABALHE CONOSCO POLÍTICA DE PRIVACIDADE TERMOS DE USO

http://oglobo.globo.com/
http://facebook.com/JornalOGlobo
https://twitter.com/JornalOGlobo
https://plus.google.com/u/0/+JornalOGlobo/posts
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=siteoglobo&utm_campaign=botaoassineinferior
http://m.oglobo.globo.com/?versao=mobi
http://oglobo.globo.com/rio/
http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/
http://oglobo.globo.com/blogs/blog_gente_boa/
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/
http://oglobo.globo.com/rio/design-rio/
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-2016/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-450/
http://oglobo.globo.com/rio/transito/
http://oglobo.globo.com/brasil/
http://oglobo.globo.com/brasil/elio-gaspari/
http://oglobo.globo.com/blogs/ilimar/
http://oglobo.globo.com/pais/moreno/
http://oglobo.globo.com/blogs/blogdomerval/
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/
http://oglobo.globo.com/economia/
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/
http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/
http://oglobo.globo.com/economia/emprego/
http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/
http://oglobo.globo.com/economia/indicadores/
http://oglobo.globo.com/economia/infraestrutura/
http://oglobo.globo.com/economia/negocios/
http://oglobo.globo.com/economia/petroleo-e-energia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/
http://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/
http://oglobo.globo.com/sociedade/historia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/midia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/
http://oglobo.globo.com/sociedade/sexo/
http://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/
http://oglobo.globo.com/cultura/
http://oglobo.globo.com/cultura/xexeo/
http://kogut.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/cultura/teatro/
http://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/
http://oglobo.globo.com/cultura/filmes/
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/
http://oglobo.globo.com/cultura/musica/
http://rioshow.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/estilo/
http://ela.oglobo.globo.com/beleza/
http://oglobo.globo.com/estilo/carros/
http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/
http://ela.oglobo.globo.com/moda/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-gastronomia-2014/
http://oglobo.globo.com/estilo/boa-viagem/
http://oglobo.globo.com/esportes/
http://oglobo.globo.com/esportes/botafogo/
http://oglobo.globo.com/esportes/flamengo/
http://oglobo.globo.com/esportes/fluminense/
http://oglobo.globo.com/esportes/vasco/
http://oglobo.globo.com/esportes/rmp/
http://oglobo.globo.com/blogs/mma/
http://www.oglobo.com.br/blogs/radicais
http://oglobo.globo.com/blogs/radarolimpico/
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/
http://kogut.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/opiniao/
http://oglobo.globo.com/blogs/
http://oglobo.globo.com/videos/
http://oglobo.globo.com/servicos/tempo/
http://oglobo.globo.com/infograficos/
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/
http://www.gda.com/
http://www.centraldoassinante.oglobo.com.br/
https://clubesoumaisrio.oglobo.globo.com/
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://www.agenciaoglobo.com.br/
http://shopping.oglobo.com.br/
http://oglobo.globo.com/fale-conosco
https://defesa.oglobo.com.br/
http://oglobo.globo.com/expediente/
http://oglobo.globo.com/anuncie/
http://www.vagas.com.br/infoglobo
http://oglobo.globo.com/politica-de-privacidade/
http://oglobo.globo.com/termos-de-uso/

