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D REQUERIMENTO

IZI PERGUNTA

Expeça-se

Número /XI( Publique-se

o..Secretári~a Mesa

Assunto: Dadossobreo aborto.Clarificação(7)- Repetiçãode abortos.

Destinatário: Ministrada Saúde

Ex.mo Sr.PresidentedaAssembleiada República

Já está ultrapassado o prazo regimental de 30 dias para resposta a esta pergunta

apresentada por mim, e outros Deputados do CDS-PP,importando, assim, renová-Ia e insistir

pela resposta.

Considerandoque

(a) Ogabineteda SenhoraMinistrada Saúderespondeu,emNovembropassado,a questões
váriasde deputadosdo CDSsobre"Elementosestatísticossobrea práticado abortolegal
e clandestino"em Portugal,a cobertoda perguntaparlamentarnO4667/XI/1a,de 27 de
Julhode 2010,reapresentadacomoperguntanO327/X1/2a,de 14de Outubrode 2010,e
reapresentadaaindacomoperguntanO1120/XI/2a,de 26de Novembrode 2010.

(b) Os dadosconstantesdas respostasrequeremaindaalgumasinsistênciasou clarificações
emdeterminadospontos.

(c) Nomeadamente,nãose podedar por respondidaa questãoemque pretendiaconhecer-
sedadossobrerepetiçãodapráticadeabortos. .

(d) A respostaanteriormenteapresentada,peloOfícionO5665,de3 deNovembrode2010,
quedizque "nãoé possívelcalcularo nOderepetições2008-2007ou2009-2007,visto
quesóexistemregistosapartirde15.07.200l", nãoésatisfatória.

(e) Naverdade,podemseraveriguadasas eventuaisrepetiçõesquantoàs 6.287grávidas
doscasosreportadosem2007(desde15deJulho).E tambémpodemser averiguadas
aseventuaisrepetiçõesquantoàs13.033grávidasdoscasosreportadosem2010(até31
deAgosto).

(~ Alémdisso,aotempoquea respostaforelaborada,já poderemosporventuradisporde
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dadoscompletosquantoa 2010,istoé, até31de Dezembrode 2010.

(g) Tambémse pretendiaestabelecercasosde repetiçãode abortonummesmoano, istoé,
nãosó nummesmoanocivil,masdentrodo períodode umanoentreumaprimeiraIVGe

umasegunda.

Assim,tendopresenteasnormasconstitucionaise regimentaisaplicáveis,

O(a)sDeputado(a)sdoCDS-PP,abaixo-assinado(a)svêmporestemeiorequerernovamenteà
Ministrada Saúde,por intermédiode VossaExcelência,nos termose fundamentosque
antecedem,respostasàsseguintesperguntas:

1- Navigênciada lei nO16/2007,de 17de Abril,quantos casos de repetição de abortos
pela mesma mulher grávida são conhecidos:

. Em2008sobre 2007?

. Em2009sobre 2008?

. Em2009sobre 2007?

. Em2010sobre 2009?

. Em2010sobre 2008?

. Em2010sobre 2007?

2 - Quantos casos de repetição de abortos são conhecidos terem ocorrido dentro do
período de 1 ano de intervaloentre uma primeira IVGe uma segunda (mesmo que em
anos civis diferentes, mas dentro do mesmo intervaloanual)? Em 2007? Em 2008? Em
2009? Em2010?

3 - É conhecido algum caso de três, ou mais, abortos pela mesma mulher? Quantos
casos e quantos abortos? Estão definidas orientações sanitárias específicas para
casos similares?

4 - O Ministérioda Saúde confia nos dados estatísticos de que dispõe nesta particular
perspectiva de análise (repetição do recurso ao aborto pela mesma mulher)? Confia
neles quer provenham de hospitais públicos, quer de clínicas privadas? Se os tiver por
insatisfatórios, o que se propõe fazer para melhorar a obtenção e a fidedignidade dos
dados?

Paláciode SãoBento,10de Marçode 2011

Deputado(a)s:
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