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O ordenamento jurídico brasileiro prevê o direito a realização do aborto nas seguintes 

hipóteses: para salvar vida da pessoa gestante ou em caso de gravidez decorrente de estupro, 
previstas no art.128, Código Penal; e antecipação terapêutica do parto nos casos de 
anencefalia do feto a partir de 2012, por decisão do Supremo Tribunal Federal. 

O acesso aos serviços de saúde nos casos de aborto permitidos por lei só foi 
regulamentado em 1999 com a norma técnica Prevenção e Tratamento dos Agravos 
Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, atualizada em 2005 e 2011. 

Este projeto orienta-se pelo melhor entendimento do Supremo Tribunal Federal, que 
adota interpretação restritiva em relação à reserva de iniciativa parlamentar, no que concerne a 
elaboração de projetos de leis que tratem de programas e políticas públicas, assegurando a 
constitucionalidade destes por reconhecer a competência do Poder Legislativo também referida 
à edição de programas e políticas que voltem-se ao serviço público ofertado ao povo, conforme 
os julgados do Recurso Extraordinário nº 290549, do Relator e Ministro Dias Toffoli ( Primeira 
Turma, julgado em 28/02/2012). 

Atualmente, as normas técnicas de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes 
da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes e Atenção Humanizada ao Abortamento e 
Atenção às mulheres com Gestação de Anencéfalos, todas do Ministério da Saúde, 
normatizam o atendimento das/os profissionais às pessoas em situação de aborto legal no 
serviço público de saúde. 

Diante deste amplo aparato legal e da distância da efetivação deste direito, a presente 
programa busca inserir no ordenamento jurídico municipal os parâmetros trazidos pela norma 
técnica de atenção humanizada ao abortamento produzida no Ministério da Saúde no que 
tange o atendimento ao aborto legal no âmbito do município de São Paulo 

No Brasil, são registrados 5 casos de estupros a cada hora, alcançando o número 
45.460 casos denunciados em 2015 (10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública). É preciso 
ressaltar que estes números embora alarmantes não representam o total de casos, visto que o 
estupro é o crime que apresenta a maior taxa de subnotificação no mundo: estudos apontam 
que apenas 35% das vítimas costumam denunciar (National Crime Victimization Survey). 

Um estudo realizado Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) a partir do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do SUS de 2011, apontou que 7% 
dos casos de violência sexual resultam em gravidez. Revelou, porém, que 67,4% das mulheres 
grávidas em decorrência de estupro em 2011 não tiveram acesso ao serviço de aborto legal. 
Portanto, a ampla maioria destas pessoas não teve seu acesso ao direito do aborto legal 
garantido, podendo inclusive, terem se submetido à métodos clandestinos de aborto, colocando 
sua saúde e vida em risco. 

A pesquisa Serviços de aborto legal no Brasil - um estudo nacional, também a aponta 
que A falta de informação dos profissionais sobre a legislação e as políticas públicas faria com 
que muitas barreiras fossem criadas, prejudicando a qualidade do atendimento e, às vezes, a 
viabilidade da interrupção da gravidez. Principalmente para aqueles serviços nos quais os 
profissionais são plantonistas e inexiste equipe específica para o aborto legal, [...] seria 
importante passar por cursos, por treinamento, compartilhar experiências e dificuldades. Temos 
que implementar isso em todo serviço [...]. Os entrevistados também apostam que a imposição 
de barreiras burocráticas seria reduzida se os profissionais fossem treinados em conceitos 
como saúde sexual e reprodutiva, violência de gênero, humanização e direitos humanos. 



A cidade de São Paulo foi a primeira a implantar o serviço de atendimento às mulheres 
para interrupção da gravidez nos casos previstos em lei. Criado em 1989 durante a gestão de 
Luiza Erundina na Prefeitura de São Paulo, o programa de abortamento legal foi iniciado no 
Hospital Saboya, popularmente conhecido como Hospital Jabaquara, na Zona Sul. No local, o 
serviço foi descontinuado em 2017, durante a gestão de João Doria (PSDB)¹ 

Diante de tais dados, fica evidente a necessidade da ampliação e qualificação no 
atendimento ao aborto legal no âmbito do município de São Paulo, com a finalidade de garantir 
os direitos assegurados às pessoas em situação de aborto legal, de acordo com as normas de 
atenção humanizada. 

_____________ 

¹ Atendimento inicial de programa de aborto legal em SP tem desconhecimento da lei, 
erros e recusa por falta de profissionais | São Paulo | G1 (globo.com)" 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/03/2021, p. 106 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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