Governo Federal emite portarias para restringir acesso ao
aborto legal
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Descripcion
27/08/2020: Governo Ferderal publica portaria 2.282 impondo restrições de acesso aos
serviços de aborto legal no país: visualização de ultrasonografia, denúncia criminal por
profissional de saúde, são alguns dos requisitos a dificultarem a realização do direito.
Reação na sociedade e apresentação de ADPF 737 por partidos de esquerda, junto ao
Supremo Tribunal Federal, fazem com que na véspera da audiência marcada pelo STF,
numa manobra, o Governo Federal apresente nova portaria, a 2.561/20 (em 23/09/20),
excluindo temas mais polêmicos da 2.282, mas mantendo sua essência. A audiência é
adiada. Mas o STF solicita explicações ao GF.
Crescem a reações da sociedade e também no parlamento federal. São apresentadas
propostas e posicionamentos que buscam anular os efeitos das portaria. Mas estes já se fazem sentir nos serviços de
atendimento a mulheres vítimas de violência sexual. As
portarias impactam profissionais que, à revelia da legalidade, ampliam as resistências
impostas aos procedimentos de IVG (Interrupção Voluntária da Gravidez).

Mas Informacion
Proposta derruba portaria com novas
regras para aborto legal |
https://www.youtube.com/watch?v=fB66kdYyC5Q
Aborto legal no foco da ação
fundamentalista no Brasil |
https://www.revistabravas.org/ninarecife-por
Dossiê “Reações da sociedade
brasileira contra a Portaria nº 2.282 (de
27/08/2020)” |
https://sxpolitics.org/ptbr/dossiereacoes-da-sociedade-brasileira-contraa-portaria-no-2-282-de-27-082020/11389
PORTARIA Nº 2.561, DE 23 DE
SETEMBRO DE 2020 |
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/portaria-n-2.561-de-23-de-setembro-de2020-279185796
Posicionamento Febrasgo - Portaria Nº
2.561 sobre procedimento e
autorização da interrupção da gravidez
nos casos previstos em lei. |
https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/1132posicionamento-febrasgo-portaria-n-2561-sobre-procedimento-e-autorizacaoda-interrupcao-da-gravidez-nos-casosprevistos-em-lei
Deputadas apresentam projeto para
sustar a nova portaria do Ministério da
Saúde sobre aborto legal Fonte:
Agência Câmara de Notícias |
https://www.camara.leg.br/noticias/695492deputadas-apresentam-projeto-parasustar-a-nova-portaria-do-ministerio-dasaude-sobre-aborto-legal
Nota de repúdio à nova portaria do
Ministério da Saúde que impõe
entraves à realização de procedimento
previsto em lei de interrupção de
gravidez em c |
https://coletivomargaridaalves.org/notade-repudio-a-nova-portaria-doministerio-da-saude-que-impoeentraves-a-realizacao-de-procedimentoprevisto-em-lei-de-interrupcao-de-

gravidez-em-caso-de-estupro/
Recuo estratégico do Ministério da
Saúde ou Cavalo de Tróia? |
http://cebes.org.br/2020/09/recuoestrategico-do-ministerio-da-saude-oucavalo-de-troia/
Conshelo Nacional de Saúde |
http://conselho.saude.gov.br/images/Recomendacoes/2020/Reco064.pdf

