SUS teve 278 registros de bebês que
nasceram com anencefalia em 2009
Segundo dados do Sistema Único de Saúde de 2009, último ano em que esse tipo de
informação está disponível, 278 bebês com anencefalia nasceram no país e morreram na
mesma data.
Segundo estudos, a anencefalia é uma malformação embrionária que atinge cerca de 2 em
cada 10 mil fetos.
80% dos ginecologistas brasileiros já atenderam grávidas de fetos anencéfalos, segundo
pesquisa realizada em 2009 pela Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de
Ginecologia e Obstetrícia) com a Universidade de Brasília (UnB) e o Centro de Pesquisa em
Saúde Reprodutiva da Unicamp.
Nesta pesquisa, os médicos relataram que 85% das mulheres com diagnóstico de anencefalia
quiseram interromper a gestação. Contudo, informaram que somente 37% conseguiram
autorização judicial. Ainda segundo os médicos, o restante das mulheres recorreu a uma
interrupção sem liminar ou esperou até o fim da gestação. A pesquisa trabalhou com uma
amostra de 1.814 médicos de todo o país, de um universo de 15 mil profissionais.
Indicação de fontes:
Aníbal Faúndes – médico ginecologista e obstetra, pesquisador do Cemicamp – Centro de
Pesquisas em Saúde Reprodutiva de Campinas
(19) 3289.2856 – afaundes@unicamp.br
Cristião Fernando Rosas – médico ginecologista e obstetra
Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia) e Hospital
Cachoeirinha
11 3259.7599 9236.6894 – cristiao@terra.com.br
Fala sobre: serviços de violência sexual (aborto legal); aborto do ponto de vista médico;
prevenção ao aborto inseguro no Brasil
Maria José Duarte Osis – socióloga, pesquisadora do Cemicamp – Centro de Pesquisas em
Saúde Reprodutiva de Campinas e profa. colaboradora do Depto. de Tocoginecologia
da Unicamp
19 9772.0961 – mjosis@cemicamp.org.br
Thomaz Gollop – médico ginecologista e obstetra; professor adjunto de Ginecologia da
Faculdade de Medicina de Jundiaí, coordenador do GEA – Grupo de Estudos sobre Aborto
11 5093.0809 – thomaz@thomazgollop.com.br / trgollop@usp.br
Fala sobre: medicina fetal; aborto em caso de anencefalia; genética médica

