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easier to reach a consensus on the right not to be abused, 

exploited, raped, trafficked or mutilated in one’s body, but not 

the right to fully enjoy one’s own body?” 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo verificar a proteção e a garantia dos direitos 

sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras. Para isso foi estudada a formação 

histórica dos conceitos de direitos reprodutivos e de direitos sexuais, bem como seu 

significado na atualidade. No âmbito da aplicabilidade, proteção e garantia destes 

direitos em plano nacional, foram analisadas cartilhas do Ministério da Saúde 

editadas entre os anos de 2004 e 2010 relacionadas a estes direitos. Buscou-se 

verificar os esforços do Ministério da Saúde para promover avanços na proteção 

destes direitos, bem como averiguar possíveis retrocessos em razão do cenário 

político do país e do avanço do conservadorismo parlamentar. A pesquisa dedicou-

se igualmente a examinar as políticas públicas da União para verificar a efetividade 

dos direitos reprodutivos e sexuais, assim como o acesso da população a políticas 

públicas que assegurem às mulheres o pleno exercício destes direitos.  

Palavras-chave: direitos reprodutivos; direitos sexuais; políticas públicas; União; 

Ministério da Saúde; Cartilhas  

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze verify the protection and guarantee of Brazilian women’s 

reproductive and sexual rights. With this objective the historical construction of the 

reproductive and sexual rights’ definition was studied, as well as have the meaning of 

those rights in the present time. When it comes to the applicability, protection and 

guarantee of those rights in a national level, the booklets released by Brazil’s Ministry 

of Health between 2004 and 2010 related to those rights were studied. The purpose 

of this examination was to check the Ministry’s efforts to promote advance in 

protecting those rights, as well as ascertain occasional setbacks due to the country’s 

political scenario and the advancement of the parliamentary conservatism. The 

research has been equally dedicated to examine the public policies promoted by the 

Federal Government demonstrate the efficiency of reproductive and sexual rights, 

likewise citizens access to those policies that ensure women to enjoy their full 

reproductive and sexual rights. 

Key-words: reproductive rights; sexual rights; public policies; Federal Government; 

Ministry of Health; Booklets 
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1.  Introdução  

 

 

Os conceitos de direitos reprodutivos e de direitos sexuais se desenvolveram 

a partir de uma necessidade global dos países de conter o crescimento populacional 

que aumentava substancialmente com o avanço da medicina à medida que conteve 

as taxas de mortandade, principalmente nos países desenvolvidos. 

Apesar da existência de movimentos que apoiavam a criação de um conceito 

de direitos reprodutivos, particularmente o movimento feminista e de direitos 

sexuais, essencialmente o movimento homossexual, a necessidade de contenção do 

aumento populacional foi responsável por impulsionar os Estados a debaterem a 

criação dos direitos reprodutivos e, posteriormente, dos direitos sexuais. 

Importante ressaltar, que apesar dos direitos reprodutivos e dos direitos 

sexuais serem tratados, em regra, em bloco, estes não se confundem, se 

complementam. 

A discussão e conceituação dos direitos reprodutivos se inicia na década de 

1960 e se consolida apenas em 1994, no Cairo, com a declaração e o Plano de 

Ação, resultantes da I Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento, ainda hoje os documentos mais relevantes quanto aos Direitos 

Reprodutivos. 

A preocupação com os direitos sexuais surge posteriormente, na década de 

1980, e é levantada principalmente pelo movimento homossexual, que à época tinha 

participação reduzida. A problemática, entretanto, toma forma e passa a ser 

encarada como relevante em virtude da disseminação do vírus HIV/Aids. A partir 

deste momento os Estados passam a demonstrar certa preocupação com a saúde 

sexual de seus cidadãos como meio de prevenção da nova doença que se 

espalhava epidemicamente, pois pouco se sabia dos modos de transmissão e 

prevenção no início de sua disseminação. 

Passado o momento ímpar de reconhecimento destes direitos e compromisso 

internacional dos Estados em implementar políticas que assegurassem o pleno 

exercício dos direitos reprodutivos e sexuais por seus cidadãos, inaugura-se uma 

nova fase: a fase de efetivação dos direitos reprodutivos e sexuais. 
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Para tanto, os Estados se propõem a criar mecanismos que facilitem o 

exercício desses direitos, ou seja, requer uma atuação positiva dos Estados para 

que se alcance a eficácia material. 

O presente trabalho procura estudar as medidas tomadas pelo Estado 

brasileiro no âmbito federal para garantir o exercício dos direitos reprodutivos e 

sexuais, especialmente no que concerne as mulheres. 

Percebeu-se que existem hoje políticas públicas específicas que têm por 

objetivo a garantia dos direitos reprodutivos e sexuais, entretanto, como se analisará 

nos capítulos a seguir, há ainda muito a ser feito para que esses direitos sejam de 

fato garantidos. 

Neste momento, existem programas de eficácia ímpar e que são tidos como 

modelo. Ao mesmo tempo, há programas nacionais considerados falhos ou mesmo 

calamitosos pela comunidade internacional. 

A exposição a seguir se dividirá em três capítulos. O primeiro dedica-se a 

expor a construção histórica dos direitos reprodutivos e sexuais, bem como o 

panorama atual legislativo protetivo ou que de alguma forma violam o pleno 

exercício desses direitos. O segundo destina-se a explicar políticas públicas da 

União relativas à garantia e ao acesso dos direitos reprodutivos e sexuais. Por fim, o 

terceiro capítulo destina-se a mostrar a atuação e evolução das cartilhas editadas 

pelo Ministério da Saúde entre os anos de 2004 e 2010 para a promoção da 

informação quanto aos direitos reprodutivos e sexuais. 

Para tanto, foram analisados documentos internacionais, tais como 

Declarações, Planos de Ação, Relatórios das Nações Unidas e também de 

Organizações não-Governamentais, a legislação nacional, projetos de lei em trâmite 

perante o Congresso Nacional. Relatórios Nacionais, pesquisas nacionais, artigos 

científicos, doutrina, notícias relacionadas ao tema, a Biblioteca Virtual em Saúde e 

seu acervo e Portarias e Resoluções do Ministério da Saúde e de suas Secretarias.  
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2. A Construção Histórica dos Direitos Reprodutivos e Sexuais, sua 

positivação e o papel do Estado 

 

 

2.1. A Introdução dos Direitos Reprodutivos e Sexuais em Documentos 

Internacionais e a proteção destes direitos por Organismos Internacionais 

 

 

O presente capítulo objetiva identificar como se deu a inserção do debate 

sobre direitos reprodutivos e, posteriormente, sobre direitos sexuais, no âmbito 

internacional. Também a discussão e as razões políticas e ideológicas para que 

estes direitos fossem conceituados no momento em que foram, assim como, sua 

origem, introdução e desenvolvimento na legislação internacional. 

A busca pela igualdade de gênero iniciada na Revolução Francesa tomou 

força no século passado com a ascensão do movimento feminista e o surgimento de 

grandes nomes femininos na defesa dos direitos das mulheres, como Simone de 

Beauvoir (França) e Judith Butler (EUA). Enquanto em um primeiro momento muito 

se discutiu quanto à saída da mulher do lar para o mercado de trabalho, da 

capacidade de produzir e da independência femininas, os direitos sexuais e 

reprodutivos não eram o foco central de atenção. 

Apesar de em 1968, na Declaração Final da I Conferência Internacional de 

Direitos Humanos,1 terem sido protegidos o que viriam a ser os direitos reprodutivos 

sem que fosse usada esta denominação, o debate à época se restringia à 

possibilidade de o casal (não a mulher) ter direito a decidir sobre o número e 

espaçamento entre a concepção de seus filhos, bem como sua educação. Naquele 

momento a discussão acerca do significado de “direitos reprodutivos” era muito 

embrionária e, por isso, restrita. 

Embrionária porque na década de 1960 era inimaginável pensar na mulher 

como um agente ativo da reprodução e, principalmente, da sexualidade. Restrita 

porque por ser ainda um debate fadado a muitas críticas, se houvesse qualquer 

discurso extremamente inovador e libertador para as mulheres o termo e o conceito 

                                                           
1
 A I Conferência Internacional de Direitos Humanos, realizada em Teerã, Irã em 1968 definiu em seu 

art. 16º: “Parents have a basic human right to determine freely and responsibly the number and the 
spacing of their children;” 
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de “direitos reprodutivos”, e posteriormente “direitos sexuais e reprodutivos” não 

seriam inseridos em nenhum documento oficial. Por isso a ideia de que seria melhor 

inserir um conceito mais restrito do que não inserir conceito algum. 

Em 1984, quase vinte anos após a primeira menção oficial de proteção ao 

que viria a ser os direitos reprodutivos, no IV Encontro Internacional Mulher e Saúde, 

o termo “direitos reprodutivos” foi inserido pela primeira vez em um documento 

oficial. Uma década depois, aconteceu a Conferência Internacional de População e 

Desenvolvimento, no Cairo, quando se discutiu a obrigação governamental de 

oferecer programas de planejamento familiar. 

Importante ressaltar que o objetivo principal das políticas populacionais 

sempre foi barrar o crescimento populacional desenfreado.2 Existia um medo de uma 

explosão demográfica causada pela manutenção das taxas de natalidade enquanto 

havia um declínio nas taxas de mortalidade em razão do desenvolvimento 

tecnológico de medicamentos, tendo como maior exemplo a descoberta dos 

antibióticos, e a escassez dos recursos naturais que não seriam capazes de atender 

a uma população tão numerosa. Muito se engana quem acredita que a invenção dos 

contraceptivos visava o empoderamento feminino, este era apenas mais um modo 

de conter o crescimento populacional. 

Também na década de 1980, com a explosão de casos de Aids/HIV os 

direitos sexuais ganharam espaço. Foi a pressão do movimento gay, com a ajuda do 

movimento feminista, que incluiu a saúde sexual em pautas de discussão. Neste 

período os Organismos Internacionais passam a ter uma preocupação em 

disseminar informações e promover a conscientização da população mundial quanto 

aos riscos das práticas sexuais. 

Em 1994, a I Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento 

resultou em mais um avanço no conceito de direitos reprodutivos: a partir do 

documento resultante das discussões houve a ampliação do significado dos direitos 

reprodutivos que passaram a englobar não apenas a possibilidade de decidir livre e 

responsavelmente quanto à maternidade, mas também o direito ao acesso à 

informação quanto às questões relacionadas à reprodução.3 Naquela ocasião, 184 

                                                           
2
 MATTAR, Laura D., Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais: uma análise comparativa com os 

direitos reprodutivos. SUR – Revista de Direitos Humanos, v. 5. n. 8, p. 67, 2008. 
3
 O Plano de Ação resultante da I Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, 

realizada no Cairo, Egito, em 1994 definiu em seu art. 7.2: “Reproductive health is a state of complete 
physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity, in all matters 
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países reconheceram os direitos reprodutivos e sexuais como direitos humanos, 

outro passo importante para a real formalização destes direitos.4 

A Conferência Internacional de População e Desenvolvimento (Cairo, 1994) e 

a IV Conferência Internacional sobre a Mulher (Beijing, 1995) progrediram também 

ao discorreram sobre o direito de ter ampla saúde sexual e reprodutiva e também 

sobre o direito de decidir sobre a maternidade de forma livre de discriminação, 

coerção ou violência. Livre de discriminação, pois a maternidade até então era uma 

obrigação e agora passa a ser vista como uma opção. Livre de coerção em razão da 

pressão social sofrida por todas as mulheres para realizarem sua “função natural”: a 

de serem mães. Livre de violência por a maternidade dever ser sempre atrelada ao 

respeito aos direitos fundamentais. 

Também na IV Conferência Internacional sobre a Mulher (1995) foram objeto 

de debate os direitos sexuais. É neste documento que conceitos como o 

consentimento, a igualdade entre homem e mulher nas decisões quanto à vida 

sexual e a responsabilidade pelas consequências que a vida sexual pode trazer, 

mais especificamente sobre eventual gravidez, são trazidos.5 Este é um momento de 

muita conquista feminina, pois trata-se do primeiro documento internacional que 

considera as mulheres como seres sexuais e não meramente reprodutivos.6 

Apesar de as previsões da liberdade e da igualdade sexual terem nascido há 

mais de 20 anos, as diferenças de como a sociedade trata a sexualidade masculina 

e a feminina são impossíveis de serem ignoradas. Enquanto meninas desde 

pequenas sofrem censura por tocar ou mesmo mencionar os seus órgãos genitais, 

                                                                                                                                                                                     
relating to the reproductive system and to its functions and processes. Reproductive health therefore 
implies that people are able to have a satisfying and safe sex life and that they have the capability to 
reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so.  Implicit in this last condition are 
the right of men and women to be informed and to have access to safe, effective, affordable and 
acceptable methods of family planning of their choice, as well as other methods of their choice for 
regulation of fertility which are not against the law, and the right of access to appropriate health-care 
services that will enable women to go safely through pregnancy and childbirth and provide couples 
with the best chance of having a healthy infant.” 
4
 Ventura, Miriam (org.). Direitos sexuais e direitos reprodutivos na perspectiva dos direitos humanos: 

síntese para gestores, legisladores e operadores do Direito. / Rio de Janeiro: ADVOCACI, 2003, p. 
50. 
5
 O Plano de Ação resultante da IV Conferência Internacional sobre a Mulher, realizada em Pequim, 

China em 1995 define em seu art. 96: “The human rights of women include their right to have control 
over and decide freely and responsibly on matters related to their sexuality, including sexual and 
reproductive health, free of coercion, discrimination and violence. Equal relationships between women 
and men in matters of sexual relations and reproduction, including full respect for the integrity of the 
person, require mutual respect, consent and shared responsibility for sexual behavior and its 
consequences.” 
6
 MATTAR, Laura D., Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais: uma análise comparativa com os 

direitos reprodutivos. SUR – Revista de Direitos Humanos, v. 5. n. 8, p. 69, 2008. 
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meninos são encorajados a se conhecerem. As meninas são privadas de descobrir a 

sexualidade de forma natural, sendo sempre julgadas e reprimidas, mesmo quando 

exploram temas relacionados à saúde, como a menstruação, não lhes é permitido 

perguntar ou discutir em público. 

Resta claro, portanto, que “a positivação dos direitos não significa 

necessariamente, sua eficácia plena e imediata, sendo somente considerada um 

avanço nesta direção”. (Mattar, 2008, p. 62) 

A formalização dos direitos reprodutivos e sexuais, assim como quaisquer 

outros direitos, não é, por si só, garantidora da efetividade destes. Por isso, é 

necessário que sejam estruturadas formas de coibir a violação dos direitos 

formalmente garantidos. 

Os organismos internacionais, principalmente a Organização das Nações 

Unidas, ONU, têm uma evidente preocupação com a positivação material dos 

direitos garantidos através de documentos internacionais.  

Contudo, existe uma grande barreira a ser superada quando se discute a 

materialização de direitos humanos formalmente garantidos através destes 

instrumentos. Isto porque os documentos internacionais que discorrem acerca dos 

direitos humanos são instrumentos de “soft law”,7 o que significa dizer que estes 

dispositivos não possuem caráter vinculante: 

Concretamente, isso significa que ainda que existam programas de ação 

resultantes das conferências do Cairo e de Beijing cujo compromisso moral dos 

Estados signatários é inegável, seu caráter de “soft law” não os obriga a serem 

automaticamente traduzidos nas legislações nacionais. (CORRÊA; ÁVILA, 2003, p. 23)  

Entre o final da década de 1990 e o início dos anos 2000, a preocupação em 

tornar os direitos reprodutivos e sexuais mais efetivos era evidente à medida que 

órgãos da ONU se mostravam incomodados com a visível dependência feminina em 

                                                           
7
 “The generic term soft law covers a wide range of instruments of different nature and functions that 

make it very difficult to contain it within a single formula. Its only common feature is that it is in written 
form, but the other characteristics are variable and negotiable and they constitute an “infinite variety.” 
So the term encompasses soft rules that are included in treaties, nonbinding or voluntary resolutions, 
recommendations, codes of conduct, and standards. A good definition of soft law is difficult to find 
since this term has been the subject of passionate debates between those denying the existence of 
such law and those who consider it as a new quasi source of international law, and those who study 
the concept frequently demand that authors embrace one position or the other. Briefly, it can be 
defined as “normative provisions contained in non-binding texts” (Shelton 2000, p. 292; cited 
under General Overviews). Moreover, it covers those weak provisions of international agreements not 
entailing obligations.” - Fajardo, Teresa. "Soft Law". In Oxford Bibliographies in International Law. 
Disponível em : <http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-
9780199796953-0040.xml>.Acesso em: 13-Mar-2016 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0040.xml#obo-9780199796953-0040-bibItem-0007
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0040.xml#obo-9780199796953-0040-div1-0002
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alguns países. O relatório apresentado pela CV-Cedaw demonstrava preocupação 

quanto à impossibilidade de realização de aborto quando a vida da gestante estava 

em risco e da necessidade de autorização do cônjuge para que fosse realizada a 

esterilização feminina, ambos no Chile.8 Este é apenas um exemplo das 

recomendações expedidas por diversos órgãos da ONU e que variaram desde a 

proteção das meninas através da proibição da mutilação genital, até o 

reconhecimento da liberdade feminina ao trazer a possibilidade de revisão da 

legislação punitiva quando praticado o aborto.9 

Contudo, apesar do reconhecimento através de documentos internacionais 

dos direitos reprodutivos e sexuais e das recomendações da ONU e de seus 

organismos especializados, ainda hoje, em muitos países, as mulheres não têm 

estes direitos materializados, e, por vezes, estes nem ao menos formalizados foram.  

Por isso, não se deve entender a conceituação e formalização internacional 

dos direitos reprodutivos e sexuais feitas há décadas como suficientes para 

exterminar as violações a estes direitos. Estes constituem exclusivamente a primeira 

conquista em direção à plena autonomia da vontade da mulher, ao respeito ao corpo 

feminino, à maternidade livre, voluntária e socialmente amparada entre outras 

questões a serem oportunamente abordadas. 

 

 

2.2. O que são direitos sexuais e reprodutivos das mulheres hoje? 

 

 

Os conceitos de direitos reprodutivos e sexuais são ainda muito recentes. A 

construção do conceito de direitos reprodutivos que resultou no reconhecimento 

desses direitos em 1994 na Conferência Internacional sobre população e 

Desenvolvimento (CIPD), realizada no Cairo. Pela primeira vez os direitos 

reprodutivos eram tratados por um viés que não o relacionado ao interesse de 

                                                           
8
 CORRÊA, Sonia; ÁVILA, Maria Betânia. Direitos sexuais reprodutivos: pauta global e percursos 

brasileiros. In: Sexo & vida: Panorama da saúde reprodutiva no Brasil. Unicamp, 2003. p. 23. 
9
 A Recomendação Geral número 24 da CEDAW adotada em 1999 define em seu art. 31 (c): 

“Prioritize the prevention of unwanted pregnancy through family planning and sex education and 
reduce maternal mortality rates through safe motherhood services and prenatal assistance. When 
possible, legislation criminalizing abortion should be amended, in order to withdraw punitive measures 
imposed on women who undergo abortion;” 
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controle populacional. Em 1995, foi realizada a IV Conferência Internacional sobre a 

Mulher, em Beijing, oportunidade na qual foram definidos os direitos sexuais. 

Os pouco mais de vinte anos de reconhecimento dos direitos reprodutivos e 

sexuais os inseriram formalmente na esfera dos direitos humanos.  

O Conceito de direitos reprodutivos permanece o mesmo definido no artigo 

7.3 do Programa de Ação do Cairo, fruto da Conferência Internacional de População 

e Desenvolvimento (Cairo, 1994):10 

 

[O]s direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos já 
reconhecidos em leis nacionais, em documentos internacionais sobre 
direitos humanos e em outros documentos consensuais. Esses 
direitos se ancoram no reconhecimento do direito básico de todo 
casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o 
número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de ter a 
informação e os meios de assim o fazer, e o direito de gozar do mais 
elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Inclui também seu 
direito de tomar decisões sobre a reprodução livre de discriminação, 
coerção ou violência, conforme expresso em documentos sobre 
direitos humanos. 

 

Assim como a definição dos direitos sexuais não evoluiu desde a Declaração 

e Plataforma de Ação de Pequim, resultado da IV Conferência Internacional sobre a 

Mulher (Beijing, 1995):11 

 

Os direitos humanos das mulheres incluem seus direitos a ter 
controle e decidir livre e responsavelmente sobre questões 
relacionadas à sua sexualidade, incluindo a saúde sexual e 
reprodutiva, livre de coação, discriminação e violência. 
Relacionamentos igualitários entre homens e mulheres nas questões 
referentes às relações sexuais e à reprodução, inclusive o pleno 
respeito pela integridade da pessoa, requerem respeito mútuo, 
consentimento e divisão de responsabilidades sobre o 
comportamento sexual e suas consequências. 

 

                                                           
10

 Tradução do original em inglês: “reproductive rights embrace certain human rights that are already 
recognized in national laws, international human rights documents and other consensus documents. 
These rights rest on the recognition of the basic right of all couples and individuals to decide freely and 
responsibly the number, spacing and timing of their children and to have the information and means to 
do so, and the right to attain the highest standard of sexual and reproductive health. It also includes 
their right to make decisions concerning reproduction free of discrimination, coercion and violence, as 
expressed in human rights documents” 
11

 Tradução do original em inglês: “The human rights of women include their right to have control over 
and decide freely and responsibly on matters related to their sexuality, including sexual and 
reproductive health, free of coercion, discrimination and violence. Equal relationships between women 
and men in matters of sexual relations and reproduction, including full respect for the integrity of the 
person, require mutual respect, consent and shared responsibility for sexual behavior and its 
consequences.” 
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A principal introdução destes conceitos visando sua efetivação aconteceu em 

2007, quando a saúde reprodutiva foi inserida nos Objetivos do Milênio, mais 

especificamente na meta número cinco: saúde materna.12 Apesar de os Objetivos do 

Milênio terem sido inicialmente discutidos e definidos no ano 2000, a temática da 

saúde reprodutiva apenas foi inserida sete anos depois. 

Este é o primeiro momento em que os direitos reprodutivos e sexuais são 

postos internacionalmente como objetivos a serem materialmente atingidos. Para 

tanto, foram determinados os como indicadores a porcentagem de mulheres que 

usam contraceptivos, a taxa de nascimento entre adolescentes e a cobertura de 

atendimento pré-natal (considerada em duas etapas, mulheres com acesso a uma 

consulta e mulheres com acesso a quatro consultas). Ressalte-se ainda que se trata 

do primeiro documento internacional que insere o planejamento familiar dentro da 

esfera dos direitos e da saúde reprodutivos e não como instrumento de controle 

populacional. 

A principal consequência do reconhecimento dos direitos reprodutivos e 

sexuais como direitos humanos é a obrigação dos Estados de criarem mecanismos 

protetivos destes direitos, respeito e meios de efetivação destes direitos.13 

Portanto, apesar de os direitos reprodutivos e sexuais terem sido 

reconhecidos apenas há pouco mais de vinte anos e de seu conceito ainda estar se 

consolidando, não tendo sofrido alterações neste período, já existe um 

posicionamento internacional que os insere de maneira protetiva e de promoção da 

efetivação material destes direitos. 

 

 

2.3. Hierarquias Reprodutivas 

 

 

Os direitos reprodutivos e sexuais devem ser estudados não isoladamente, 

mas em conjunto com as construções culturais e sociais. Desta forma, deve-se 

                                                           
12

 WHAT ARE SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS? European Humanist Federation. Bruxelas. 
Jan. 2015. Disponível em: <http://www.humanistfederation.eu/ckfinder/userfiles/files/position/human-
right/What%20are%20sexual%20and%20reproductive%20health%20and%20rights%20-
EHF%20briefing%20F.pdf> Acesso em: 03 mai. 2016.  
13

 ICPD and Human Rights: 20 years of advancing reproductive rights through UN treaty bodies and 
legal reform. UNFPA. Disponível em: <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/icpd_and_human_rights_20_years.pdf> Acesso em: 03 mai. 2016. 

http://www.humanistfederation.eu/ckfinder/userfiles/files/position/human-right/What%20are%20sexual%20and%20reproductive%20health%20and%20rights%20-EHF%20briefing%20F.pdf
http://www.humanistfederation.eu/ckfinder/userfiles/files/position/human-right/What%20are%20sexual%20and%20reproductive%20health%20and%20rights%20-EHF%20briefing%20F.pdf
http://www.humanistfederation.eu/ckfinder/userfiles/files/position/human-right/What%20are%20sexual%20and%20reproductive%20health%20and%20rights%20-EHF%20briefing%20F.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_and_human_rights_20_years.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_and_human_rights_20_years.pdf
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observar a construção social e as desigualdades existentes que legitimam mais ou 

menos determinadas pessoas em suas escolhas. Os direitos reprodutivos e sexuais, 

assim como quaisquer outros direitos, estão sujeitos às influências das disparidades 

já firmadas socialmente. Essas disparidades criam uma hierarquia dos indivíduos o 

que leva uma mesma escolha ser mais aceita para um grupo do que para outro. No 

que tange os direitos reprodutivos e sexuais há hierarquias sociais, raciais/ étnicas e 

de gênero.  

Especificamente quanto às hierarquias reprodutivas, a maior relação é a 

maternidade. Nem todas as maternidades são aceitáveis, “[...] a maternidade 

admirada é ainda aquela que está dentro de um padrão prescrito”. (MATTAR, DINIZ, 

2012, p. 113) 

Existe um modelo ideal da maternidade que deve ser exercida dentro de um 

contexto. Considera-se a maternidade “normal” como sendo a exercida dentro de 

uma  

 

“[...] relação estável, entre um casal heterossexual monogâmico 
branco, adulto, casado e saudável, que conta com recursos 
financeiros e culturais suficientes para criar “bem” os filhos. É, 
portanto, claramente um construto social.” (MATTAR, DINIZ, 2012, p. 
114) 

 

O sistema funciona de modo negativo. Isso significa que cada característica 

diferente da descrição acima, que é tida como ideal ao exercer a maternidade e/ou a 

reprodução e o cuidado com a prole, significa um declínio rumo à base da pirâmide 

hierárquica dificultando o exercício de direitos. Segundo Mattar e Diniz: 

 

(...) os fatores principais, que perpassam transversalmente a 
pirâmide, são: raça, classe, geração/ idade e parceria sexual. Assim, 
de um modo geral, pode-se dizer que a mulher que é não branca, 
que pertence a uma classe econômica baixa, é jovem ou bem mais 
velha e homossexual ou solteira, vive a maternidade com menos 
aceitação social e em piores condições – especialmente se 
comparadas às brancas, de classe média e alta, com idade entre 
vinte e 35 anos, e heterossexuais, de preferência com parceiros. 
(MATTAR, DINIZ, 2012, p. 115) 

 

Desta forma, algumas pessoas são socialmente vistas como menos 

merecedoras de direitos. Ironicamente, via de regra, os excluídos são os que mais 

precisariam da assistência, exatamente por serem marginalizados. Como dito, a 
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exclusão não é exclusividade dos direitos reprodutivos, a hierarquia reprodutiva 

apenas reforça a discriminação socialmente consolidada. 

O Brasil é um país reconhecidamente desigual e essas desigualdades 

resultaram em grande preconceito com os pobres, o que se reflete também como 

fator na hierarquia reprodutiva e sexual: 

 

as classes com maior poder econômico e financeiro da sociedade 
ainda acreditam que a pobreza é fruto do inchaço populacional, e 
que, portanto, os pobres não devem se reproduzir, não devem ter 
filhos, sob pena de estarem gerando “futuros bandidos” – uma clara e 
injusta criminalização da pobreza. (MATTAR, DINIZ, 2012, p. 115) 

 

O mesmo se aplica aos direitos sexuais. A hierarquia sexual envolve as 

práticas sexuais consideradas saudáveis. Entram nesta classificação o número de 

parceiros, principalmente no que concerne às mulheres, a heterossexualidade como 

modelo, a durabilidade da relação; idade, raça dentre outros fatores e combinações 

possíveis. 

As hierarquias reprodutiva e sexual demonstram uma tradução da estagnação 

social, são um espelho da visão social que estratifica as relações de acordo com sua 

“normalidade” e “aceitabilidade”. Desta forma, as hierarquias apenas reforçam 

preconceitos e estigmas ao não aceitarem as “novas” formas de família.  

Entram nestas “novas” formas de família os casais homossexuais que geram 

ou adotam filhos e as mulheres que exercem sozinhas a maternidade. Impossível 

ignorar o preconceito existente para com as mães solteiras, apesar de no Brasil ser 

uma realidade comum. 

Importante ressaltar que a maternidade deve ser exercida de maneira 

voluntária, segura, socialmente amparada e prazerosa. Voluntária, pois deve sempre 

ser fruto da escolha consciente da mulher/casal. Segura à medida que devem ser 

respeitados os direitos fundamentais. Socialmente amparada como sendo a 

maternidade de responsabilidade não apenas da mulher, mas da sociedade como 

um todo, de modo que exista uma estrutura social que permita à mulher ser mãe. 

Prazerosa quando vista como parte da vida sexual feminina e que traz satisfação 

física e emocional em todas as suas fases (pré-parto, parto e puerpério) 

Ainda em 2016 existe evidentemente uma hierarquia reprodutiva que funciona 

como uma pirâmide, quanto mais sorte o individuo tem ao nascer por se encontrar 

em uma categoria mais aceita socialmente, mais fácil será a relação da sociedade 



24 
 

com a sua sexualidade. É inegável que um homem branco e heterossexual é mais 

aceito que uma mulher branca heterossexual no exercício de sua sexualidade. Nesta 

mesma linha, uma mulher branca homossexual está sujeita a mais preconceitos do 

que uma mulher branca heterossexual, e assim sucessivamente. 

 

 

2.4. O Plano de Ação da CIPD e sua implementação mais de 20 anos depois 

 

 

Mais de vinte anos após o grande marco afirmativo dos direitos reprodutivos e 

sexuais, a Conferência Internacional sobre população e Desenvolvimento (CIPD), 

ainda é necessário disseminar o conceito de direitos sexuais e reprodutivos e 

demonstrar à população a importância de protegê-los. 

Apesar de 184 Estados terem participado desta Conferência e 179 terem 

concordado com o Plano de Ação dela resultante, poucos foram os bem-sucedidos 

no cumprimento das recomendações de 1994. 

O Plano de Ação da CIPD para garantir a proteção dos direitos reprodutivos e 

sexuais trouxe cinco pilares que juntos constroem os direitos reprodutivos e sexuais, 

são eles: 

a. Direitos Reprodutivos e Saúde Reprodutiva;14  

b. Planejamento Familiar;15 

c. Doenças Sexualmente Transmissíveis e a prevenção do HIV;16 

d. Sexualidade Humana e relações de gênero;17 

e. Adolescentes.18 

 

Ficou estabelecido na CIPD que a cada cinco anos os compromissos 

firmados na Conferência do Cairo seriam revisitados e as ações futuras para 

assegurar estes direitos seriam definidas.Passados os primeiros cinco anos da 

assinatura da CIPD os Estados concordaram em utilizar marcos de referência e 

                                                           
14

 Tradução do original em inglês: Reproductive rights and reproductive health; 
15

 Tradução do original em inglês: Family planning 
16

 Tradução do original em inglês: Sexually transmitted diseases and prevention of human 
immunodeficiency virus (HIV) 
17

 Tradução do original em inglês: Human sexuality and gender relations 
18

 Tradução do original em inglês: Adolescents 
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indicadores para averiguar a evolução da proteção material dos direitos reprodutivos 

e sexuais.19 

Os indicadores adotados foram a mortalidade e morbidade materna, serviços 

e informações acerca de contracepção, aborto, informação e educação relacionada 

à saúde sexual e reprodutiva, adolescentes e jovens, indivíduos pertencentes a 

grupos marginalizados e desamparados, HIV/Aids, violência contra a mulher, e 

práticas tradicionais: mutilação genital e casamento infantil. 

Considerando a característica de direitos humanos dos direitos reprodutivos e 

sexuais, os Estados devem prezar pelo respeito, proteção e realização destes 

direitos. Para tanto os Estados devem respeitar o indivíduo e seus direitos de modo 

a não interferir nas escolhas individuais. Também é papel do Estado garantir o 

acesso à saúde para efetivação destes direitos. 

O respeito, a proteção e a realização dos direitos reprodutivos e sexuais, 

assim como de quaisquer outros direitos humanos, está relacionada à obediência 

dos princípios de direitos humanos internacionais, quais sejam, a autonomia, a não-

discriminação e a igualdade, responsabilidade, participação e empoderamento e 

cooperação internacional. 

A observância dos princípios de direitos humanos internacionais aliada aos 

indicadores escolhidos é capaz de mensurar o progresso em âmbito global ou 

regional.  

Em termos de Brasil, o desenvolvimento é evidente em áreas como a 

contracepção, a mortalidade materna, adolescentes e jovens, e HIV/Aids, como se 

discutirá em momento oportuno neste trabalho. Em outros indicadores, no entanto, o 

país não evoluiu muito, o caso mais emblemático é o aborto. 

Considerando a escala global de implementação das recomendações de 

1994, houve avanços, mas ainda não foi atingido o patamar mínimo necessário para 

a garantia da materialização completa dos direitos reprodutivos e sexuais. Por isso, 

foi criada a CIPD+20 com o objetivo de assegurar o progresso da efetivação destes 

direitos depois de 2014. 

 

                                                           
19

 ICPD and Human Rights: 20 years of advancing reproductive rights through UN treaty bodies and 
legal reform. UNFPA. Disponível em: <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/icpd_and_human_rights_20_years.pdf> Acesso em: 03 mai. 2016. 

 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_and_human_rights_20_years.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_and_human_rights_20_years.pdf
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2.5. A participação ativa do Estado para garantir a materialização dos 

direitos reprodutivos e sexuais 

 

 

Quando da implementação do conceito de direitos reprodutivos no fim da 

década de 1960 através da Declaração Final da I Conferência Internacional de 

Direitos Humanos, e da necessidade de proteção dos direitos sexuais na década de 

1980 com a explosão do vírus HIV/Aids até os anos 1990, os documentos 

internacionais relacionavam a proteção a estes direitos ao não intervencionismo 

estatal. Ou seja, os direitos reprodutivos e sexuais eram vistos como uma liberdade 

individual de modo que caberia ao indivíduo determinar, por exemplo, quando e se 

terá filhos. 

A luta do movimento gay e da frente feminista, nesse primeiro momento, era 

por uma maior liberdade de escolha, procuravam autonomia e respeito ao direito à 

privacidade. Acreditavam que esses direitos se inseririam na esfera privada, sendo 

de decisão individual a escolha do/a parceiro/a, as liberalidades relacionadas à 

reprodução. Este era um cenário no qual a autonomia e a liberdade individuais eram 

a maior conquista. Neste sentido, a atuação estatal restringir-se-ia ao não 

intervencionismo, é a chamada atuação negativa do Estado. 

Entretanto, com o passar dos anos (e décadas) pôde-se observar uma 

estagnação do avanço da materialização dos direitos reprodutivos e sexuais. Como 

dito anteriormente, a mera positivação dos direitos não é capaz de gerar mudanças. 

Assim sendo, o reconhecimento internacional dos direitos reprodutivos e sexuais por 

instrumentos de “soft-law” é insuficiente para prevenir a violação destes direitos. 

Desta forma, é necessária uma atuação positiva/ativa dos Estados e Organismos 

Internacionais para garantir a proteção material dos direitos reprodutivos e sexuais. 

Em 1994, durante a Conferência Internacional sobre população e 

Desenvolvimento das Nações Unidas (CIPD) realizada no Cairo (Egito), foi 

determinado um Plano de Ação por meio do qual 179 Estados-Membros da ONU à 

época, entre eles o Brasil, se propuseram a implementar política públicas para 

garantir a efetividade dos direitos reprodutivos dando ênfase à saúde sexual e 

reprodutiva. 
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Importante ressaltar que a proteção dos direitos reprodutivos e sexuais 

através de políticas públicas prevista naquela ocasião tinha amplitude maior do que 

a simples prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, o objetivo era 

proporcionar mecanismos que possibilitassem a vivencia de uma sexualidade 

saudável e satisfatória.20  

A transição do papel do Estado que antes tinha uma atuação negativa, 

abstencionista e agora deve agir positivamente de modo a garantir a efetividade dos 

direitos sexuais e reprodutivos não é um movimento incomum. Ao analisarmos a 

atuação estatal para a garantia de diversos outros direitos o processo protetivo é 

muito similar.21  

É o que aconteceu quando da transição das constituições liberais para as 

constituições sociais. As constituições liberais promoviam a atuação negativa do 

estado que intervinha o menos possível na liberdade individual, os cidadãos eram 

vistos como iguais perante a lei, portanto, todos supostamente tinham as mesmas 

condições. Entretanto, constatou-se que se tratava de mera igualdade2223 formal, 

não material. 

A partir disso foi necessário um novo modo para vislumbrar a positivação de 

direitos, e o Estado é o principal ator para a promoção desses direitos. Através de 

ações afirmativas o Estado promove a materialização e a eficácia dos direitos 

formalmente garantidos. 

Quanto à garantia dos direitos reprodutivos e sexuais, especificamente, as 

políticas públicas estatais podem e devem ser as mais diversas e têm o dever de 

                                                           
20

 Ventura, Miriam (org.). Direitos sexuais e direitos reprodutivos na perspectiva dos direitos humanos: 
síntese para gestores, legisladores e operadores do Direito. / Rio de Janeiro: ADVOCACI, 2003, p. 
51. 
21

 “Todas as declarações recentes dos direitos do homem compreendem, além dos direitos 
individuais tradicionais, que consistem em liberdades, também os chamados direitos sociais, que 
consistem em poderes. Os primeiros exigem da parte dos outros (incluídos aqui os órgãos públicos) 
obrigações puramente negativas, que implicam a abstenção de determinados comportamentos; os 
segundos só podem ser realizados se for imposto a outros (incluídos aqui os órgãos públicos) um 
certo número de obrigações positivas.” BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. trad. Carlos Nelson 
Coutinho. Rio de Janeiro, 2004, p. 14-15  
22

 “É que a igualdade implica o tratamento desigual das situações de vida desiguais, na medida de 
sua desigualação.” (TAVARES, 2012, P. 602)  
23

 A ideia de igualdade nasceu na Revolução Francesa com a Declaração do Homem e do Cidadão 
em 1789. À época firmou-se a igualdade formal, isto é, o ideal de que todos são iguais perante a lei 
com o objetivo de acabar com os privilégios de determinados grupos, o que se confunde com a 
isonomia formal. Com o passar dos séculos o conceito se modificou transformando-se em um 
conceito mais abrangente. Hoje a igualdade é vista como a necessidade de observar a desigualdade 
e tratar os grupos mais frágeis de maneira diferenciada, e até mesmo protecionista, para promover a 
isonomia material. 
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garantir não apenas a saúde como sendo a não contaminação por doenças 

venéreas, mas também a saúde como a possibilidade de ter uma vida sexual 

satisfatória e prazerosa.  

Há desde a importância da difusão de informações sobre doenças 

sexualmente transmissíveis – DSTs, a importância do planejamento familiar, o 

suporte das mulheres em seus exames de cunho ginecológico, a assistência 

gestacional (aqui incluídos: o pré-natal, o parto e o pós-natal), o acolhimento e 

tratamento físico e psicológico das vítimas de violência doméstica e/ou sexual, entre 

tantas outras possibilidades de assistencialismo estatal. 

Resta evidente, portanto, que a atuação Estatal positiva é imprescindível para 

a positivação dos direitos reprodutivos e sexuais, apenas através de políticas 

públicas que garantam o acesso à informação, à assistência médica e psicológica e 

a quaisquer outros mecanismos necessários as mulheres terão condições de 

exercer seus direitos. 

 

 

2.6. O panorama legislativo e os projetos de lei em tramitação  

 

 

Apesar de mais de vinte anos terem passado desde o Plano de Ação da CIPD 

não há no Brasil hoje uma lei que formalize e unifique os direitos reprodutivos e 

sexuais em âmbito nacional. 

Existem, contudo, algumas (poucas) leis esparsas que indiretamente 

protegem a saúde reprodutiva e sexual, mas nada que abarque os direitos 

reprodutivos e sexuais como um todo, de modo a incluir a questão da sexualidade 

plena ou da reprodutividade voluntária, por exemplo. A legislação nacional se limita 

à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, ao planejamento familiar e à 

saúde ginecológica da mulher. 

Quanto às doenças sexualmente transmissíveis em geral a legislação 

brasileira é pouco clara e genérica quando trata das DSTs. A exceção é o 

tratamento de Aids/HIV, referência mundial. Desde 1996 o Ministério da Saúde 

distribui gratuitamente o “coquetel antiaids”, em dezembro de 2015 os dados do 
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Ministério estimavam que 455 mil brasileiros recebiam o medicamento.24 Este é um 

dos poucos, senão o único serviço de distribuição gratuita do país de fato eficaz e, 

por isso, tido como referência mundial.  

Partindo para uma análise do Planejamento Familiar, a Lei 9.263/96,25 

conhecida como “Lei do Planejamento Familiar”, determina diretrizes para a 

efetivação do direito ao planejamento familiar previsto no art. 226, § 7º da 

Constituição Federal de 1988. A lei foi promulgada em razão da preocupação do 

legislador em garantir a autonomia dos casais quanto à fecundidade e ao 

espaçamento entre os filhos, bem como a obrigação do Estado em promover o 

acesso ao planejamento familiar através de legislação protetiva. A lei em questão 

elenca também as possibilidades de esterilização voluntária, limitando, portanto, a 

escolha de quem decidir pela esterilização às hipóteses previstas. 

Ainda na questão do planejamento familiar, e sempre ponderando que o 

aborto não pode ser considerado método contraceptivo, o Brasil de hoje se porta de 

maneira conservadora e moralista ao listar apenas três possibilidades que permitam 

o aborto (i) risco de vida à mãe; (ii) gravidez resultante de estupro; e (iii) gestação de 

feto comprovadamente anencefálico.26 Esta questão inviabiliza o pleno exercício da 

liberdade feminina. 

O direito brasileiro, principalmente em questões polêmicas como a 

esterilização e o aborto, tende a se posicionar de forma conservadora e de ligação 

íntima com princípios religiosos, ainda que seja o Brasil um Estado secular. 

O estudo da legislação que trata da saúde da mulher pode trazer um conforto 

maior ao leitor à medida que há uma maior proteção incluindo, mas não se limitando, 

ao acesso aos exames pré-natais e também prevenção de câncer de mama e colo 

de útero, distribuição de vacinas preventivas de HPV. Há também a preocupação 

com o atendimento à vítima de violência sexual, regulamentada pela Lei 12.845/13.27 
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Entretanto, qualquer pessoa que observe minimamente o Sistema Único de 

Saúde (SUS) percebe que apesar das previsões legais de acesso a exames, 

consultas e tratamentos, a demanda é maior do que a capacidade do sistema de 

atender as pacientes de forma eficaz e rápida, o que gera uma ineficácia do 

atendimento. As mulheres que têm condições financeiras procuram clínicas 

particulares por não ser possível exercer seus direitos na rede pública e aquelas que 

não podem arcar com médicos e estruturas privadas resistem na fila, muitas vezes 

por meses, para a realização de exames e consultas. 

É notório e sabido que o SUS não é capaz de atender a população brasileira 

de forma minimamente eficaz. Há, consequentemente, uma impossibilidade de 

exercício do direito à saúde previsto no art. 6º da Constituição Federal. Neste 

mesmo sentido, o sistema atual não é capaz de atender às expectativas e metas 

estabelecidas internacionalmente. 

Necessário estudar também os projetos de lei em tramitação no congresso 

nacional para que seja possível vislumbrar as modificações futuras para o avanço ou 

retrocesso da proteção e efetivação dos direitos reprodutivos e sexuais. 

Imprescindível ressaltar que o Brasil vive hoje um momento político de tensão 

intensa no qual uma parte relevante do Congresso Nacional, em especial ligada às 

bancadas religiosas, propõe restrições a direitos humanos já garantidos, ignorando o 

Princípio da vedação do retrocesso. Estes deputados e senadores além de radicais, 

são em sua maioria religiosos que trazem os valores de suas crenças para as 

discussões legislativas, inevitável, portanto, o afastamento do caráter laico da 

produção normativa. 

Deste cenário resultam diversos projetos de lei que, direta ou indiretamente, 

promovem o retrocesso dos direitos reprodutivos e sexuais. O objeto da maioria 

destes projetos é a criminalização do aborto nos casos em que é permitido ou a 

majoração da pena. 

O Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é atualmente o 

principal ativista contrário aos direitos reprodutivos e sexuais. Conservador 

declarado, o parlamentar é o autor de diversos projetos limitadores da liberdade 
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13 mar. 2016.  
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feminina e até mesmo do acesso à saúde. Nenhum desses projetos pode ser 

ignorado, mas alguns são de maior repercussão. 

Dentre eles estão o PL 7443/2006 que dispõe sobre a inclusão do tipo penal 

de aborto como modalidade de crime hediondo; também o PL 478/2007 que institui o 

Estatuto do Nascituro e torna ilegal o aborto, inclusive nos casos legais hoje; o PL 

1545/2011 que aumenta a pena do médico que praticar aborto nos casos de aborto 

ilegal; o PL 5069/2013 que torna crime o anúncio de métodos abortivos e a 

prestação de auxílio ao aborto, majora a pena de profissionais de saúde. No texto do 

relator, Evandro Gussi, sugere ainda que seja apenas considerada violência sexual 

aquela que resultar em danos físicos e psicológicos comprovados por meio de 

Boletim de Ocorrência. Desta forma, as vítimas de violência sexual poderiam ser 

impedidas de terem acesso ao aborto arbitrariamente. 

Ainda quanto às vítimas de violência sexual, o Deputado propõe por meio do 

PL 6033/2013 a revogação da Lei 12.845/2013 que garante o atendimento integral à 

vítima de violência sexual. 

Há ainda em tramitação o PL 1413/2007 de autoria do então Deputado Luis 

Bassuma, que proíbe a distribuição pelo SUS e a comercialização pelas farmácias 

do país de métodos contraceptivos de emergência, ou como é popularmente 

conhecida, a “pílula do dia seguinte”.  

O mais recente projeto concernente à temática do aborto é o PL 4.396/2016 

de autoria do Deputado Anderson Ferreira que prevê aumento de pena para os 

abortos realizados em razão de microcefalia28 ou de outras anomalias fetais. Em 

2016 foi descoberta ligação entre o zika vírus e a microcefalia fetal. A doença 

transmitida pelo mosquito “Aedes aegypti” quando contraída por mulheres grávidas 

pode dificultar o desenvolvimento cerebral do feto resultando em microcefalia. Cerca 

de 583 fetos microcéfalos ligados ao zika vírus foram diagnosticados e havia ainda a 

suspeita de mais 4.107 casos no final de fevereiro de 2016.29 

Diante desta epidemia e da recente decisão do STF que legalizou o aborto de 

fetos anencefálicos, surgiu nova discussão sobre a possibilidade de aborto nos 
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casos de microcefalia relacionada ao zika vírus,30 entretanto, o Congresso Nacional 

brasileiro é apenas capaz de aumentar a pena àquelas que interromperem a 

gestação de fetos portadores de microcefalia.  

O legislador brasileiro, em geral, se posiciona como um obstáculo ao 

exercício de direitos humanos assegurados internacionalmente e reiteradamente 

propõe retrocessos. 

Entretanto, há a Sugestão Legislativa Participativa nº 15/2014, que por meio 

de enquete online obteve mais de vinte mil assinaturas favoráveis a legalização do 

aborto que iniciou sua tramitação no Senado; existe ainda, projeto de lei para a 

promoção dos direitos reprodutivos e sexuais, trata-se de projeto de autoria do 

Deputado Jean Wyllys. O PL 882/2015 tem por objetivo estabelecer as políticas 

públicas no âmbito da saúde sexual e dos direitos reprodutivos.31  

Muito provavelmente, em razão do cenário político atual que é de 

conservadorismo e que tem como figuras centrais congressistas de extrema direita, 

o projeto não será aprovado. Contudo, é importante conseguirmos enxergar a mera 

existência de um projeto que se dedica à proteção dos direitos reprodutivos e 

sexuais e sua efetivação por meio de políticas públicas específicas como um avanço 

ao passo que o projeto ao menos introduz a discussão. 

Idealmente o Brasil já devia ter esses direitos mais consolidados e as políticas 

públicas para sua efetividade já implementadas e gerando resultados. Infelizmente, 
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essa é uma realidade ainda distante e os direitos reprodutivos e sexuais que 

provavelmente passaram mais um longo período sendo ignorados. 

A atual configuração do Congresso Nacional não permite avanços em relação 

à proteção dos direitos humanos, aí incluídos os direitos reprodutivos e sexuais. Os 

defensores dos Direitos Humanos vivem um momento de tentar barrar os 

retrocessos propostos.  
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3. As políticas públicas da União para assegurar os direitos reprodutivos e 

sexuais das mulheres  

 

 

Uma vez compreendidos os conceitos de “direitos reprodutivos” e “direitos 

sexuais” e o panorama internacional, no qual o Brasil está inserido, que define metas 

e indicadores para que esses direitos sejam assegurados, é importante 

compreender a aplicabilidade e eficácia desses direitos no Brasil. Para isso, foi feita 

uma análise das políticas públicas da União que têm por objetivo assegurar, garantir 

e promover os direitos reprodutivos e sexuais.  

Neste capítulo os programas da União relativos a esses direitos serão 

exibidos e comentados de modo a demonstrar seus benefícios à população e 

eventuais falhas.  

 

 

3.1. O Conceito de Políticas Públicas 

 

 

Para fins deste trabalho, o conceito de política pública adotado será o 

conceito desenvolvido pela Prof. Dra. Maria Paula Dallari Bucci. 

Para a autora, as políticas públicas são compreendidas como “categoria 

jurídica se apresenta à medida que se buscam formas de concretização dos direitos 

humanos, em particular os direitos sociais.” (BUCCI, 2006, p. 3). Não são direitos em 

si, são meios para a efetivação de direitos protegidos pelo sistema jurídico. 

A caracterização de uma iniciativa como Política Pública depende da 

vinculação desta ação com o Estado. Explico, para que uma ação seja definida 

como Política Pública é necessário que seja de iniciativa estatal, ou tenha sido 

aprovada pelo Estado. 

Para Maria Paula Dallari Bucci (2006, p. 39), define o conceito de Políticas 

Públicas: 

 

“Política Pública é o programa de ação governamental que resulta de 
um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – 
processo eleitora, processo de planejamento, processo de governo, 
processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, 
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processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do 
Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos 
socialmente relevantes e politicamente determinados. 
Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de 
objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva 
de meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em 
que se espera o atingimento dos resultados” 

 

Deste conceito a autora extrai quatro elementos por meio dos quais as 

políticas públicas se materizlizam: (i) ação; (ii) coordenação; (iii) processo; e (iv) 

programa. 

A ação é o planejamento racional da ação estatal. O elemento ação considera 

características pragmáticas para a concretização de direitos, tais como os direitos 

constitucionais a serem efetivados, os recursos (financeiros, estruturais, humanos, 

etc.) necessários para tal e as metas a serem alcançadas. 

A coordenação configura-se através do trabalho conjunto de diversos setores, 

interesses, órgãos e esferas do Poder Executivo. Mas significa também a 

coordenação de princípios constitucionais para uma melhor e maior efetividade e 

proteção de direitos. Isto é, uma Política Pública não pode observar um princípio 

isoladamente, ao contrário, deve observá-lo a partir do todo, respeitando os demais 

princípios e ponderando a aplicabilidade destes princípios para se chegar ao fim 

almejado. 

O processo é o componente que prevê uma sequência ordenada de atos para 

atingir um fim comum (procedimento). É o processo que dá a dimensão temporal da 

política pública ao considerar as possiblidades de realização do direito ao longo do 

tempo à medida das possibilidades. Para que a política pública seja eficaz é 

necessário ainda que existam mecanismos de participação dos interessados. 

Idealmente a participação desses grupos se daria antes da criação da política 

pública e também nos momentos de controle desta. 

O programa é o conteúdo em si da política pública. Significa, portanto, que o 

programa é o elemento que define os recursos a serem utilizados e como será o seu 

uso, os destinatários, especifica os meios por meio dos quais a política pública será 

executada e o conteúdo da ação governamental. 

Percebe-se ao analisar o conceito proposto pela Prof. Dra. Maria Paula Bucci 

que as políticas públicas são multifacetadas e sua implementação depende de 

fatores complexos. 
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Significativo ressaltar que as políticas públicas se tornaram objeto de estudo 

do direito recentemente e, em razão disso, seu conceito jurídico não se consolidou 

até o presente momento, porém sua importância é evidente para o desenvolvimento 

de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Através das políticas públicas e de ações afirmativas os indivíduos 

marginalizados passam a ter acesso a direitos e as diferenças sociais se afunilam. 

As políticas públicas devem ter como objetivo geral a promoção do acesso à direitos, 

facilitando o seu exercício e sua efetividade. 

 

 

3.2. As políticas públicas de contracepção e o planejamento familiar 

 

 

A contracepção é a relação mais natural feita quando se estuda os direitos 

reprodutivos e sexuais. Apesar de não haver uma correspondência entre a 

concepção e os direitos reprodutivos e sexuais, o senso comum muitas vezes os 

considera sinônimos, em função de uma questão histórica da evolução da 

contracepção e dos próprios direitos reprodutivos e sexuais. 

A ideia de reprodução como escolha é recente na humanidade, apenas em 

meados do século XIX houve uma aproximação entre o ideal de reprodução como 

escolha e de controle de natalidade (“Birth Control”). Até a década de 1960 as 

opções de métodos contraceptivos se limitavam ao preservativo, à capa cervical e 

ao diafragma. Em razão da preocupação com o crescimento populacional, e não 

com a liberdade de escolha reprodutiva principalmente feminina, foram feitos 

investimentos em pesquisas o que levou à criação do primeiro anticoncepcional 

hormonal no fim da década de 1950. Na década seguinte foram desenvolvidos 

métodos para a esterilização feminina.32 

No Brasil, até o início dos anos 2000 não existia menção aos direitos 

reprodutivos e sexuais nas cartilhas produzidas pelo Ministério da Saúde, estes 

eram tratados tangencialmente dentro dos contextos de planejamento familiar e 

contracepção. Inevitável para que se tenha um planejamento familiar eficaz é o uso 
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de métodos contraceptivos, por esta razão não é possível separar o planejamento 

familiar da contracepção e vice-versa.  

A partir da década de 1940, em razão dos avanços tecnológico e de um 

melhor nível sanitário a taxa de mortalidade apresentou declínio considerável. Com 

a redução das taxas de mortalidade e a manutenção de altas taxas de fecundidade o 

Brasil experimentou um período de alto crescimento populacional entre as décadas 

de 1940 e 1970.33 Este era um movimento não exclusivo no país, tendo ocorrido em 

países desenvolvidos anos antes, o que levou à preocupação com a possível 

explosão demográfica.  

Nos anos 1970, com a maior disponibilidade de contraceptivos hormonais e 

mudanças culturais e estruturais, existem hipóteses diversas que explicariam a 

redução da fertilidade no país, é o que explica Elizabeth M. Vieira:34 

 

“Algumas teorias explicam o aumento do uso de contraceptivos e as 
consequências do declínio da fecundidade. A primeira teoria afirma 
que o Brasil é um exemplo de resposta clássica ao processo de 
modernização, que aumentou a renda per capita, incrementou a 
urbanização, reduziu a força de trabalho na agricultura e aumentou o 
trabalho feminino. Todos esses fatores combinados teriam levado a 
uma demanda por menos filhos. A segunda teoria relaciona o 
declínio da fecundidade a duas causas: uma estrutural, explicada 
pela intensificação do processo de proletarização, e uma causa 
cíclica, explicada pela deterioração das condições de vida de 
segmentos substanciais da população. A ação dessas duas forçar 
teria levado os estratos médios e baixos a modificar seu 
comportamento reprodutivo (United Nations, 1988)” 

 

Deve-se considerar a diminuição rápida das taxas de fecundidade neste 

contexto. Se em 1940 uma mulher tinha em média 6,16 filhos, em 2010 esse número 

cai para 1,9 filhos.35 Desta forma, o medo de uma eventual explosão demográfica 

não mais se justifica no Brasil. 

Nos dias de hoje as temáticas da contracepção e do planejamento familiar 

estão muito presentes nas pautas do Governo Federal para a saúde, ainda que não 

mais exista uma preocupação com a explosão demográfica. Segundo dados das 
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Nações Unidas, em 2006, 80,3% das mulheres brasileiras entre 15 e 49 anos faziam 

uso de algum método contraceptivo. Destas que utilizam métodos contraceptivos, 

cerca de 77,1% usam métodos modernos de contracepção.3637 

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), 

realizada em 2006 é ainda mais detalhada e demonstra a distribuição dos métodos 

contraceptivos considerando a renda feminina:38 

 

Figura 1 - Tabela demonstrativa da relação entre classe social e a escolha do método contraceptivo 

                                                           
36

 São métodos modernos de contracepção são aqueles que envolvem alguma tecnologia (pílula, 
DIU, preservativo, contraceptivos injetáveis, adesivos, esterilização), enquanto os métodos 
tradicionais consideram características naturais do ciclo menstrual feminino (tabela, muco cervical, 
temperatura basal, coito interrompido). 
37

 CONTRACEPTIVE PREVALENCE METHOD. UNdata. 30 jul. 2014. Disponível em: 
http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=356 Acesso em: 03 mai. 2016. 
38

 PESQUISA NACIONAL DE DEMOGRAFIA E SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER. Ministério da 
Saúde – Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Brasília. 2009. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnds_crianca_mulher.pdf Acesso em: 03 mai. 2016. 

http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=356
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A análise da tabela mostra a existência de uma ligação clara entre o aumento 

da renda e o uso de contraceptivos, bem como em sua escolha. 

Vale ainda questionar até que ponto a esterilização deve ser usada como 

método contraceptivo por ser definitiva. O próprio Ministério da Saúde é dubio e por 

vezes a elenca no rol de contraceptivos distribuídos pelo SUS,39 por vezes não a 

apresenta como alternativa.40 

A Lei 9.263/96, a Lei do Planejamento Familiar, prevê em seu artigo 10º as 

hipóteses em que é permitida a esterilização voluntária:  

 

“Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes 
situações: 
I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 
vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, 
desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a 
manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será 
propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da 
fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, 
visando desencorajar a esterilização precoce; 
II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, 
testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.” 

 

Ainda que as hipóteses sejam específicas, o que mostra uma preocupação 

governamental em fornecer outras alternativas menos definitivas à população, a taxa 

de esterilização no Brasil ainda é alta. 

Interessante ressaltar que a Lei 9.263/96, os documentos do Ministério da 

Saúde e suas campanhas admitem o acesso à informação adequada quanto aos 

métodos contraceptivos e o planejamento familiar como essencial para a eficácia de 

políticas públicas que tenham como meta a promoção da contracepção e do 

planejamento familiar. 

Desta forma, pressupõe-se que exista um aconselhamento à mulher ou ao 

casal quanto ao método mais adequado no caso específico. Seria irresponsabilidade 

do governo entender que a distribuição de um mesmo contraceptivo para todos seria 

o suficiente. Como qualquer medicamento, os contraceptivos podem trazer efeitos 
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 Na cartilha “Saúde sexual e reprodutiva” lançada em 2010 e reeditada em 2013 o método cirúrgico, 
ou seja, a esterilização é prevista como método contraceptivo. 
40

 Em matéria veiculada no site do Ministério da Saúde são apresentados oito métodos contraceptivos 
disponíveis no SUS: injetável mensal, injetável trimestral, minipílula, pílula combinada, diafragma, 
pílula anticoncepcional de emergência (ou pílula do dia seguinte), Dispositivo Intrauterino (DIU), além 
dos preservativos. 



40 
 

colaterais para determinados usuários, por exemplo, o que torna a distribuição de 

remédios ou métodos idênticos impensável. 

Mais uma questão a ser tratada é a falta de distribuição pelo SUS de alguns 

métodos contraceptivos mais modernos já usados em larga escala em países 

desenvolvidos, como o anel vaginal.41  

A limitação de métodos trazida pelo SUS desconsidera possíveis adaptações 

de cada mulher aos métodos contraceptivos oferecidos. Além disso, gera mais uma 

disparidade em razão da renda ao passo que as mulheres que têm condições de 

adquirir seus contraceptivos têm uma maior liberdade de escolha. 

Portanto, apesar de existir uma preocupação governamental consistente e até 

mesmo efetiva em promover a contracepção e o planejamento familiar, existem 

ainda barreiras a serem superadas, principalmente em relação a uma maior 

homogeneidade entre os percentuais de cada método utilizado pelas brasileiras de 

diferentes classes sociais. A hegemonia atual na escolha dos métodos 

contraceptivos indica uma maior possibilidade de escolha atrelada ao acesso às 

informações relevantes e à restrição de métodos contraceptivos distribuídos pelo 

SUS. 

 

 

3.3. O parto: natural, normal ou cesárea 

 

 

O Brasil é conhecido mundialmente por ser o país recordista em número de 

cirurgias cesáreas. Enquanto a Organização Mundial de Saúde (OMS), desde 1985, 

recomenda que sejam feitas de 10 a 15 cesáreas a cada 100 partos, por este 

número estar vinculado à redução da mortalidade materna e neonatal.42 Ou seja, o 

ideal seria que só fossem realizadas cirurgias cesáreas quando há alguma razão de 

saúde para tanto, uma vez que o aumento do índice desse procedimento além dos 

15% recomendáveis, de acordo com a OMS, não tem ligação com a redução das 

taxas de mortalidade materna e neonatal. 
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5Report.pdf Acesso em: 03 mai. 2016. p. 25.  
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 WHO STATEMENT ON CAESAREAN SECTION RATES. World Health Organization. Genebra. 
2015. Disponível em: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161442/1/WHO_RHR_15.02_eng.pdf?ua=1 Acesso em: 03 
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Contudo, no Brasil são feitas 55 cesáreas a cada 100 partos. Se considerada 

apenas a rede privada, este número chega a 84,6 a cada 100 partos.43 A taxa de 

incidência de cesáreas no Brasil, apesar da recomendação de diminuição feita pela 

OMS, subiu nos últimos anos, em relatório de 2014 elaborado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), demonstra este crescente:44  

 

 

Figura 2- Gráfico demonstrativo do crescimento do número de cirurgias cesáreas praticadas no Brasil 
entre 1996 e 2011 

 

Ainda segundo o relatório do PNUD, as mulheres que se submetem à cesárea 

têm 3,5 vezes mais chances de morrer e 5 vezes mais chance de contrair uma 

infecção puerperal do que as que optam pelo parto normal. 

A grande questão aqui é como está se dando a escolha das mulheres por 

este método? As gestantes têm conhecimento de que o parto natural traz inúmeras 

vantagens para a recuperação da mãe e do bebê? Sabem quais são os riscos que a 

escolha do parto que não é natural traz? Entramos novamente na questão da 

maternidade livre: quão livre pode ser a escolha de uma mulher que se submete a 
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 GOVERNO FEDERAL QUER REDUZIR CESARIANA DESNECESSÁRIA. Portal Brasil. Brasília. 08 
abr. 2016. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/saude/2016/04/governo-federal-quer-reduzir-
cesariana-desnecessaria Acesso em: 03 mai. 2016. 
44
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uma cesárea sem que haja alguma necessidade clínica para isso se ela não é 

informada das desvantagens e riscos inerentes ao procedimento? 

Muitas mulheres hoje no Brasil são impedidas por seus médicos de optarem 

pelo parto normal. Impedidas porque é muito conveniente para o médico marcar 

data e hora para o parto ao invés de ter que estar disponível quando a bolsa romper.  

Entretanto, o Ministério da Saúde tem demonstrado uma preocupação com o 

número exorbitante de cesáreas praticadas no país. 

Em 2015 foi aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a 

Resolução Normativa nº 358,45 que regula a atuação das operadoras de planos de 

saúde a fornecerem os dados estatísticos relativos ao número de partos normais e 

cirurgias cesáreas. A Resolução determina que as operadoras de planos de saúde 

ofereçam dados da porcentagem de cirurgias cesáreas por estabelecimento de 

saúde e por médico às beneficiárias ou aos seus representantes legais sempre que 

estas informações forem solicitadas. 

A Resolução Normativa nº 358 demonstra ainda tanto cuidado com a 

qualidade e clareza das informações prestadas quanto cuidado com as beneficiárias 

quando prevê que é de escolha da paciente a forma como receberá a informação, 

podendo optar por fazê-lo pessoalmente, por via postal ou por via eletrônica.46 

Importante perceber também que foi estabelecido prazo de 15 dias para a prestação 

dessas informações o que demonstra que a ANS tem um real interesse em permitir 

que as mulheres tenham acesso aos dados dentro de um período razoável para 

poderem fazer opções quanto ao médico e ao estabelecimento em que ocorrerá seu 

parto. 

Em 2016 foi aprovado, por meio da Portaria nº 306 do Ministério da Saúde, 

um Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas para Cesariana, intitulado “Diretrizes 

de Atenção à Gestante: a operação cesariana”,47 com o objetivo de diminuir a 

crescente taxa de cirurgias cesarianas praticadas no país. Para isso o Protocolo 
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BRASIL. Resolução Normativa nº 368/2015. Dispõe sobre o direito de acesso à informação das 
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<http://www.sbp.com.br/src/uploads/2016/03/Diretrizes-Cesariana.pdf>. Acesso em: 06 mai. 2016. 
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define e explica em quais casos optar pelo parto cirúrgico é a opção mais adequada 

e o relaciona a questões objetivas de saúde, indicando maneiras para que esta 

escolha seja feita pela gestante com o máximo de informação possível e definindo 

como estas informações devem ser apresentadas pelos médicos e profissionais de 

saúde. 

Interessante notar que o Protocolo demonstra em seu primeiro capítulo os 

benefícios e malefícios do parto cirúrgico quando comparado ao parto normal. 

Contudo, o próprio documento define os estudos usados como base para análise 

desses aspectos como de baixa ou muito baixa qualidade. Ainda assim, associadas 

às cesáreas os seguintes malefícios foram detectados: maiores índices de 

mortalidade materna, maior nível de incidência de histerectomia, maior risco de 

trombose venosa, maior risco cardiogênico, maior tempo de internação hospitalar. 

Os benefícios associados ao parto cirúrgico seriam menos dor nos três dias que 

seguem o parto e menor risco de lesão vaginal. 

Apesar de o Protocolo explicar os casos em que as cesáreas são indicadas, a 

linguagem por vezes médica é confusa e afeta a compreensão dos dados pelo 

público alvo relacionado no documento, qual seja “mulheres, gestantes ou não, seus 

parceiros e população em geral”.48 

Para a OMS, as cesáreas devem ser praticadas apenas quando há alguma 

necessidade médica relacionada à necessidade de proteção da vida da mãe e/ou do 

bebê.49  

O Protocolo explora a recomendação da OMS muito superficialmente e 

admite ainda a cesárea eletiva/agendada. O capítulo dedicado a tratar do tema, 

inclusive, é o mais longo do documento. 

As Diretrizes apontam a cesárea como indicada quando a mãe é portadora de 

HIV ou teve herpes no último trimestre da gestação, para mulheres que tiveram três 

ou mais cesarianas anteriormente ou mulheres com cicatriz uterina longitudinal 

resultante de cesárea anterior.  

Importante ressaltar que o Protocolo não tem caráter de aplicação obrigatório, 

como o próprio nome diz é apenas uma diretriz. Dessa forma, a decisão final quanto 

ao tipo de parto ainda está nas mãos dos médicos e das gestantes. Espera-se que a 

conscientização da população e dos profissionais de saúde quanto às vantagens do 

parto normal seja capaz de combater a epidemia de cesáreas vivida pelo país, 

aumentando o número de partos normais. 
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Um projeto relevante que deve ser mencionado é o “Projeto Parto Adequado” 

desenvolvido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em conjunto com 

o Hospital Israelita Albert Einstein e o Institute for Healthcare Improvement (IHI) e 

apoiado pelo Ministério da Saúde, criado em 2015.50 A finalidade do projeto é reduzir 

o número de partos cirúrgicos nos hospitais participantes. 

Apesar de ser um projeto ainda de pequenas dimensões e muito recente, no 

ano de 2015 os resultados foram muito positivos. Se em 2014 as taxas de partos 

normais nos hospitais participantes era de 19,8% em média, em setembro de 2015 

esse número tinha aumentado para 27,2%. Houve redução no número de bebês 

internados em UTIs neonatais de 155 para 46 a cada 1000 nascidos vivos.51 

O principal mecanismo desse projeto é a conscientização e capacitação dos 

profissionais de saúde para promover a revisão das práticas relacionadas ao 

atendimento gestacional e neonatal. Apesar de o projeto ser embrionário, bons 

resultados podem ser percebidos resultantes da capacitação de funcionários, está 

se mostra uma ótima opção a ser replicada com o propósito de redução da taxa de 

cirurgias cesáreas. 

Portanto, apesar da cirurgia cesárea estar atrelada a redução da mortalidade 

materna e neonatal quando praticada entre 10 e 15 vezes a cada 100 partos, 

quando o número de partos cirúrgicos cresce não há evidencias de redução nestes 

índices de mortalidade. Ao mesmo tempo, se observam problemas relacionados a 

probabilidade de morte materna, por exemplo. Por isso, é importante reduzir o índice 

de cesáreas no país que hoje é recordista mundial. 

 

 

3.4. As doenças sexualmente transmissíveis 

 

 

O Ministério da Saúde tem em sua estrutura um Departamento de DST, Aids 

e Hepatite52 ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde.53 As diretrizes dos trabalhos 

do departamento são: (i) a redução da transmissão do HIV, das doenças 
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sexualmente transmissíveis e das hepatites virais; e (ii) melhorar a qualidade de vida 

dos portadores de HIV, doenças sexualmente transmissíveis e das hepatites virais. 

A proposta do Ministério da Saúde para redução da transmissão e melhoria 

da qualidade de vida dos portadores destas doenças é muito interessante. O Brasil 

inclusive é referência mundial no tratamento do HIV/Aids.54 

O Ministério da Saúde têm algumas iniciativas relacionadas à prevenção da 

Aids. Desde 2010 existe um programa de distribuição de medicamentos destinados 

a pessoas que possam ter entrado em contato com o vírus, a chamada profilaxia 

pós-exposição (PEP).55 Apesar de a PEP não ser 100% eficaz, o programa é 

importante à medida que é uma possibilidade de diminuir a incidência do HIV na 

população.  

Além da PEP o Ministério da Saúde, segundo dados de 2015, é responsável 

pela distribuição de cerca de 455 mil coquetéis antirretrovirais regularmente.56 Esses 

medicamentos, importante salientar, não são capazes de promover a cura do vírus, 

mas são utilizados para estabilizar as cargas virais nos portadores de HIV resultando 

em uma melhora da qualidade de vida do soropositivo e em uma redução 

significativa das taxas de mortalidades. Estudos recentes demonstram que o uso 

precoce desses medicamentos reduz em até 96% a taxa de transmissão do HIV.57 

Isto é, além de tratar aqueles que são portadores do vírus trazendo como resultado 

uma melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, a distribuição dos coquetéis 

antirretrovirais diminui o índice de transmissão do HIV, portanto, esta medida isolada 

é capaz de agir de modo a promover as duas diretrizes do Departamento de DST, 

Aids e Hepatite. O Programa é um exemplo mundial e foi vencedor de prêmios 

internacionais. 
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A principal questão atual relativa à Aids é o crescimento do número de 

infectados no país, é o que demonstra o gráfico extraído do “The Gap Report”, 

relatório elaborado pela UNAIDS em 2013:58  

 

 

Figura 3- Gráfico demonstrativo do crescimento de novas infecções pelo vírus HIV 

 

Este aumento do número de casos de infecção pelo vírus HIV, segundo 

especialistas, está ligado à falta de políticas públicas inovadoras voltadas para os 

grupos vulneráveis, quais sejam: os homossexuais, os transgêneros, os profissionais 

do sexo e os usuários de drogas. Mais uma vez a implementação de políticas 

públicas inovadoras e progressistas é barrada pela ala conservadora do Congresso 

Nacional.59 

Uma crítica a se fazer é a de que o Ministério da Saúde em seu site e em 

suas campanhas enfatiza muito a prevenção, o diagnóstico e as opções de controle 
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/2014/UNAIDS_Gap_report_en.pdf>. Acesso em: 06 mai. 2016. p. 89 
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 APESAR DE QUEDA MUNDIAL, NOVAS INFECÇÕES POR HIV SOBEM 11% NO BRASIL. O 
Estado de São Paulo. 16 jul. 2014. Disponível em: http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,apesar-
de-queda-mundial-novas-infeccoes-por-hiv-sobem-11-no-brasil,1529538. Acesso em: 07 mai. 2016. 

http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2014/UNAIDS_Gap_report_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2014/UNAIDS_Gap_report_en.pdf
http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,apesar-de-queda-mundial-novas-infeccoes-por-hiv-sobem-11-no-brasil,1529538
http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,apesar-de-queda-mundial-novas-infeccoes-por-hiv-sobem-11-no-brasil,1529538
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do HIV/Aids, e muitas vezes nem ao menos menciona outras doenças sexualmente 

transmissíveis. 

Apesar de o HIV/Aids ser a doença sexualmente transmissível mais temida e 

de consequências mais gravosas atualmente e, em razão disso, ser realmente 

necessária a prevenção e o tratamento deste vírus, outras doenças sexualmente 

transmissíveis também podem resultar em prejuízos graves à saúde, principalmente 

feminina e não devem ser esquecidas.  

O principal exemplo de doença que potencialmente traz sequelas graves à 

saúde feminina é o papiloma vírus humano (HPV). O HPV é um vírus extremamente 

comum transmitido através do contato, cerca de 85% da população sexualmente 

ativa é portadora do HPV.60 O vírus é o responsável por 70% dos casos de câncer 

de colo de útero e pode levar à esterilidade se não diagnosticado rapidamente.61 

O Governo Federal, desde 2014 vem promovendo campanhas de vacinação 

contra o HPV.62 Dentre os vinte e seis estados da federação, e também incluindo o 

Distrito Federal todos disponibilizam a vacina para meninas entre 9 e 13 anos de 

idade. A ideia é que as meninas sejam imunizadas antes de iniciarem suas vidas 

sexuais, ou seja, antes de terem contato com o vírus.  

Importante ressaltar que hoje são conhecidas mais de 100 mutações do HPV 

e que as vacinas disponíveis no mercado são eficazes contra apenas 2 ou 4 destes 

vírus.63 As mutações 16 e 18, são responsáveis por 70% dos casos de câncer de 

colo de útero relacionados ao vírus, todas as vacinas disponíveis no mercado 

protegem contra estes tipos.  

Entretanto, ainda que exista a possibilidade de vacinação, a imunização 

contra o HPV acontece em escala menor do que o esperado pelo Ministério da 

Saúde. Isso porque existe ainda uma falsa crença de que a imunização estimularia 

as meninas a iniciarem suas vidas sexuais, o que leva pais a deixarem de vacinar 

suas filhas. 
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 HUMAN PAPILOMAVIRUS (HPV). World Health Organization. 20 mar. 2016. Disponível em: 
http://www.who.int/immunization/diseases/hpv/en/ Acesso em: 06 mai. 2016. 
61

 HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) AND CERVICAL CANCER. World Health Organization. Mar. 
2015. Disponível em: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/en/. Acesso em: 06 mai. 2016.  
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 CONDILOMA ACUMINADO (HPV). Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais 
Portal sobre aids, doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais. Disponível em: 
http://www.aids.gov.br/pagina/condiloma-acuminado-hpv. Acesso em: 06 mai. 2016. 
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 A campanha de vacinação promovida pelo Ministério da Saúde imuniza as meninas entre 9 e 13 
anos por meio da vacina quadrivalente. 

http://www.who.int/immunization/diseases/hpv/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/en/
http://www.aids.gov.br/
http://www.aids.gov.br/pagina/condiloma-acuminado-hpv
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Desta forma, mais uma barreira à efetividade das políticas públicas para 

garantia dos direitos reprodutivos e sexuais é criada. Se por um lado o Estado 

fornece as vacinas anti-HPV, por outro não pode obrigar a população a vacinar-se. 

Por isso é importante que as políticas públicas considerem as características 

culturais da população foco. 

Para que a campanha de vacinação contra o HPV, em específico, seja bem-

sucedida é necessário que haja uma conscientização dos riscos da contaminação e 

a desmistificação de que a vacina estimularia a prática sexual. A informação quanto 

à importância da vacinação antes do possível contato com o vírus deve ser 

ressaltada. Evidente, portanto, que estas campanhas de vacinação só serão bem-

sucedidas quando houver a preocupação do Governo Federal em educar a 

população. 

Ainda quanto aos direitos reprodutivos e sexuais, existe hoje uma nova 

preocupação. Recentemente a OMS declarou que o zica vírus é doença 

sexualmente transmissível.64 Pouco se sabe até o momento das consequências de 

uma infecção pelo vírus a longo prazo, mas com certeza esta será uma nova 

preocupação para o Departamento de DST, Aids e Hepatite. 

 

 

3.5. O aborto como questão de saúde pública 

 

 

Apesar da diretiva que instigava os países a reverem suas legislações 

punitivas do aborto, por exemplo, muitos ainda hoje não preveem em seus sistemas 

jurídicos a possibilidade do aborto legal, é o que mostra o mapa criado pelo “Center 

for Reproductive Rights:65”: 
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 ZIKA VIRUS INFECTION AND ZIKA FEVER: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS. WHO and 
PAHO. Washington. 28 mar. 2016. Disponível em 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9183:2015-preguntas-
frecuentes-virus-fiebre-zika&Itemid=41711&lang=en. Acesso em: 03 mai. 2016. 
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 O ‘Center for Reproductive Rights’ é uma organização internacional com iniciativas globais que 
trabalha há mais de vinte anos com o uso da lei para garantir o avanço dos direitos reprodutivos 
como um direito humano fundamental que todos os governos são obrigados a respeitar.  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9183%3A2015-preguntas-frecuentes-virus-fiebre-zika&catid=8424%3Acontents&Itemid=41711&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9183:2015-preguntas-frecuentes-virus-fiebre-zika&Itemid=41711&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9183:2015-preguntas-frecuentes-virus-fiebre-zika&Itemid=41711&lang=en
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Figura 4 - Mapa da Legalização do Aborto em âmbito global 

 

O mapa mostra que os países desenvolvidos e com maior Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), em sua maioria, legalizaram o aborto “sem 

restrições relativas à razão para abortar”. Isso significa que nesses países a vontade 

da mulher é respeitada independente de seu motivo para abortar, sua decisão é o 

suficiente para que ela tenha direito a interromper sua gravidez. 

No Brasil, o aborto é crime tipificado nos arts. 124 a 12866 do Código Penal 

Brasileiro. A legislação prevê a possibilidade de interrupção da gravidez em duas 
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 Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento 
Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: Pena - detenção, de 
um a três anos. 
Aborto provocado por terceiro 
Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:  
Pena - reclusão, de três a dez anos. 
Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:  
Pena - reclusão, de um a quatro anos. 
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou 
é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou 
violência 
Forma qualificada  
Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em 
consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal 
de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. 
Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:  
Aborto necessário 
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hipóteses: (i) comprovado risco de vida da gestante e (ii) gestação fruto de estupro. 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a ADPF nº 54, mais 

conhecida como “a ADPF do feto anencefálico”, e decidiu pela possibilidade de 

abortar quando o feto for comprovadamente anencefálico.  

O Brasil se declara um Estado laico, não adota nenhuma religião oficial e 

prevê a liberdade de culto religioso no art. 5 º, inciso VI da Constituição Federal de 

1988. O secularismo estatal, entretanto, não é o suficiente para que haja a efetiva 

separação entre Estado e Religião no país. 

Ainda hoje o Congresso Nacional Brasileiro tem em sua parede o crucifixo 

católico, as cédulas de Real têm a frase “Deus seja louvado” escrita, e estes são 

apenas dois exemplos. Diversos outros órgãos de níveis hierárquicos variados têm 

em suas instalações símbolos que remetem ao catolicismo.  

E mais, o Brasil é um Estado que se declara laico, mas que tem como uma de 

suas principais bancadas no Congresso Nacional a intitulada “Bancada Evangélica”, 

que, inclusive, é representada em peso na Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ). A bancada tenta, em pleno século XXI, aprovar projeto de lei que limita o 

acesso de vítimas de estupro ao aborto e impede a comercialização de pílulas do dia 

seguinte por considerar estas um método abortivo67. Onde está a liberdade feminina 

de optar por quando e como ter seus filhos? Onde está a atuação positiva do Estado 

no sentido de proteger as mulheres de serem obrigadas a parir filhos indesejados? 

Onde está a autonomia da mulher? 

As brasileiras não têm apoio estatal para realizarem abortos, o que não as 

impede de abortar, apenas as obriga a fazê-lo de forma clandestina e insegura. A 

criminalização do aborto não impede nenhuma mulher de interromper sua gravidez, 

a Pesquisa Nacional do Aborto (PNA)68mostra dados concretos quanto ao número 

                                                                                                                                                                                     
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando 
incapaz, de seu representante legal. 
67

 BRASIL. Congresso Nacional. Projeto de Lei PL 5069/2013. Acrescenta o art. 127-A ao Decreto-Lei 
no. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565882. Acesso em 01 
mai. 2016. 
68

 A Pesquisa Nacional do Aborto realizada por Debora Diniz e Marcelo Medeiros com o apoio do 
Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero da Universidade de Brasília foi realizada em 
2010 e premiada internacionalmente pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) pelo artigo 
“Aborto no Brasil: uma pesquisa domiciliar com técnica de urna”. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565882
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de abortos realizados clandestinamente no país. Estima-se que uma em cada cinco 

mulheres, ao completar quarenta anos já abortou69. 

Mais assustador é o número de mulheres que são obrigadas a recorrer ao 

sistema de saúde em razão de complicações resultantes de abortos, segundo Diniz 

e Medeiro (2010, p. 964): 

 

cerca de metade das mulheres que fizeram aborto recorreram ao 
sistema de saúde e foram internadas por complicações relacionadas 
ao aborto, o que corresponde a 8% das mulheres entrevistadas. Boa 
parte dessa internação poderia ter sido evitada se o aborto não fosse 
tratado como atividade clandestina e o acesso aos medicamentos 
seguros para aborto fosse garantido. 

 

Portanto, a questão do aborto não pode ser tratada de forma simplista, não se 

pode ignorar os dados que demonstram o aborto como prática comum na sociedade 

brasileira, muito menos as complicações resultantes de abortos realizados em 

condições inapropriadas à manutenção da saúde da mulher.  

Entretanto, na última cartilha que tange os direitos reprodutivos e sexuais 

editada pelo Ministério da Saúde em 2010 o aborto é abordado exclusivamente para 

que sejam oferecidas informações sobre o uso de métodos contraceptivos depois da 

interrupção da gestação. 

O Ministério da Saúde escolheu ignorar a realidade de milhares de mulheres 

que recorrem a abortos clandestinos anualmente e que em sua maioria são 

obrigadas a recorrer ao sistema de saúde em razão de complicações decorrentes 

destes procedimentos. 

Esta atitude demonstra a parcialidade do Ministério da Saúde, que além de 

não promover a conscientização para os números alarmantes de mulheres que têm 

sequelas em razão de abortos inseguros, mas também não promove ações de 

acolhimento e tratamento daquelas que recorrem ao SUS por complicações nestes 

procedimentos clandestinos. 

Evidentemente, a interrupção da gestação deve ser encarada como uma 

questão de saúde pública70 e às brasileiras deve ser dado o direito de exercer sua 
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 DINIZ, Debora; MEDEIROS, Marcelo. Aborto no Brasil: uma pesquisa domiciliar com técnica de 
urna. Ciência e Saúde Coletiva, v. 15, n. 1, 2010. 
70

 A cartilha editada em 2005 pelo Ministério da Saúde intitulada “Direitos Sexuais e Reprodutivos: 
uma prioridade do governo” classifica o aborto como questão de saúde pública quando identifica o 
Brasil como signatário de documentos internacionais que o classificam como tal: “Com relação ao 
aborto, o Governo brasileiro é signatário de documentos de Conferências das Nações Unidas que o 
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autonomia corporal de forma livre, segura e social e legalmente amparada. O pleno 

exercício da liberdade feminina aliado às condições apropriadas que apenas a 

descriminalização pode proporcionar. 

Relevante observar que internacionalmente é pacifico o entendimento de que 

ao Estado não cabe impor às mulheres a maternidade, mas ampará-las em suas 

decisões e garantir que quando optem por serem mães consigam exercê-la de 

maneira voluntária, segura, socialmente amparada e prazerosa. 

 

  

                                                                                                                                                                                     
consideram grave problema de saúde pública (Programa de Ação da Conferência Internacional sobre 
População e Desenvolvimento, realizada no Cairo, em 1994) e recomendam que os países revisem 
as leis que penalizam a prática do aborto considerado inseguro, isto é, que traz riscos para a vida e a 
saúde da mulher (Plano de Ação da Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Beijing, em 
1995). 
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4. Os direitos reprodutivos e sexuais são prioridades do governo? 

 

 

É de se esperar que qualquer Estado tenha os direitos e a saúde da mulher 

como prioridades de governo. O Brasil, Estado laico desde 1924, eleitor de uma 

Presidente por dois mandatos consecutivos, signatário de diversas Convenções 

protetivas dos Direitos Humanos, dos Direitos das Mulheres, e de Declarações 

protetivas dos Direitos Reprodutivos e Sexuais deveria ter uma agenda completa e 

complexa para promover a saúde feminina, aí incluídos os direitos reprodutivos e 

sexuais.  

Existem diversas propagandas governamentais que defendem esta 

promoção de direitos. Por curiosidade, esta é também uma matéria explorada nos 

programas políticos e propagandas partidárias do Partido dos Trabalhadores (PT), 

ao qual se filia a Presidente do País, Dilma Rousseff. 

Entretanto, uma análise mais atenciosa e crítica do tema leva a perceber as 

dificuldades ainda enfrentadas para a promoção da saúde da mulher. Um exemplo 

nítido é a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), plataforma do Ministério da Saúde 

desenvolvida para facilitar a busca por informações relativas a saúde. O mecanismo 

de pesquisa disponível no site permite que o usuário filtre sua busca por tema, mas 

não há qualquer filtro relacionado à saúde da mulher ou aos direitos reprodutivos e 

sexuais. Necessário ainda ressaltar a grande quantidade e a variedade dos filtros 

disponíveis que inclui até mesmo as áreas temáticas de “Arquitetura e Engenharia 

em Saúde” e “Ciência e Tecnologia”71. 

Mais especificamente quanto aos direitos reprodutivos e sexuais, é possível 

observar a mesma atitude dúbia do governo federal, o que se demonstrará pela 

análise das cartilhas do Ministério da Saúde veiculadas entre 2004 e 2010. 

Para a melhor compreensão deste tópico, é preciso observar os 

organogramas do Ministério da Saúde7273 dando atenção principalmente aos 
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Ministério da Saúde. Biblioteca Virtual em Saúde. Disponível em: 
http://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?output=site&lang=pt&from=0&sort=&format=summary&count=20&
fb=&page=1&q=&index=&where=ALL&search_form_submit=Pesquisar Acesso em: 21 mar. 2016  
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 ORGANOGRAMAS – ESTRUTURAS E COMPETÊNCIAS. Portal Da Saúde - Ministério da Saúde. 
Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/estrutura-e-competencias/leia-
mais-estrutura-e-competencias>. Acesso em 01 mai. 2016 
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http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/estrutura-e-competencias/leia-mais-estrutura-e-competencias
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/estrutura-e-competencias/leia-mais-estrutura-e-competencias
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seguintes órgãos: (i) Secretaria de Atenção à Saúde;74 (ii) Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas;75 (iii) Coordenação Geral de Saúde das Mulheres76 

 

 

 

Figura 5 - Organograma explicativo da estrutura do Ministério da Saúde 

 

O Ministério da Saúde é órgão de competência muito ampla, por isso, a 

subdivisão em sete secretarias tem por finalidade otimizar a atuação do Ministério, à 

                                                                                                                                                                                     
73

 CONHEÇA A SECRETARIA – SAS. Portal da Saúde - Ministério da Saúde. Disponível em: 
<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/conheca-a-secretaria-sas>. Acesso em: 01 mai. 2016 
74

 A Secretaria de Atenção à Saúde formula e implementa as políticas de atenção básica e 
especializada no país. 
75

 O DAPES - Departamento de Ações Programáticas Estratégicas – é o órgão da Secretaria de 
Atenção á Saúde responsável pelas discussões e capacitações relativas a temas de Direitos 
Humanos. Para isso deve avaliar e monitorar ações de saúde voltadas à populações vulneráveis 
76

 “Atua para a promoção da melhoria das condições de vida e da saúde das brasileiras por meio de 
ações que ampliam o acesso aos serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da 
saúde. Ex: planejamento reprodutivo; violência sexual e doméstica; câncer de colo de útero e mama; 
mulheres negras, quilombolas, em situação de prisão; indígenas e outros.” – Definição disponível no 
site do Ministério da Saúde. Disponível em 
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13326&Itemid=750 
Acesso em: 21 mar. 2016 
 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/conheca-a-secretaria-sas
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9608&Itemid=500
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http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9608&Itemid=500
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13326&Itemid=750
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medida que a estrutura ramificada permite que cada secretaria se dedique a tratar 

de temáticas especificas e relevantes. De modo algum isso significa total 

independência entre as secretarias, que por vezes atuam em conjunto em projetos 

de interesse comum. Ainda que as secretarias tenham certa autonomia suas ações, 

projetos, publicações e qualquer tipo de comunicação oficial estão sempre 

vinculadas ao Ministério da Saúde, por estarem contidas no Ministério. As próprias 

secretarias se subdividem com o mesmo propósito de potencialização da atuação do 

Ministério. Além disso, obrigações relevantes como o monitoramento do SUS são de 

responsabilidade não das secretarias temáticas, mas da Secretaria Executiva. 

 

 

Figura 6 - Organograma Explicativo da Estrutura da Secretaria de Atenção à Saúde 

 

A Secretaria de Atenção à Saúde se subdivide em sete secretarias para 

melhor desempenhar suas funções e atingir seus objetivos. No que concerne os 

direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, o departamento tangencialmente 

responsável por promovê-los e garanti-los é o DAPES - Departamento de Ações 
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Programáticas Estratégicas, mais especificamente por meio de uma de suas 

coordenadorias, a Coordenação Geral de Saúde das Mulheres. Esta coordenadoria 

é responsável por estudar e planejar ações relativas à saúde da mulher como um 

todo, ai incluídos, mas não limitados aos direitos reprodutivos e sexuais. Uma crítica 

a ser feita é a inclusão dos direitos reprodutivos e sexuais como temática 

concernente à Coordenação Geral da Saúde das Mulheres, inclusive as cartilhas 

publicadas em 2005 e 2009 que serão estudadas neste capítulo foram produzidas 

no âmbito desta coordenadoria. Entretanto, os direitos reprodutivos e sexuais não 

são garantia exclusiva das mulheres, mas de todos os cidadãos como já visto nas 

descrições acima, o recorte dado tem por consequência a exclusão de grande parte 

da população. A cartilha de 2010, também analisada neste capítulo não foi 

elaborada por esta coordenadoria, nem mesmo pelo DAPES, é de autoria do DAB - 

Departamento de Atenção Básica, o que muito provavelmente explica a substituição 

dos termos "direitos sexuais e direitos reprodutivos" presentes nos documentos de 

2005 e 2009 pela nomenclatura "saúde sexual e saúde reprodutiva". 

Além da análise organizacional do Ministério da Saúde, é necessário 

examinar as cartilhas do Ministério da Saúde com olhar crítico e considerar os 

interesses governamentais por trás destas cartilhas. 

O objetivo principal deste trabalho é analisar as políticas públicas recentes 

da União que de alguma forma asseguram os direitos sexuais e reprodutivos, 

especialmente, das mulheres brasileiras. Para fazê-lo a pesquisadora entendeu ser 

interessante considerar as cartilhas editadas pelo Ministério da Saúde desde 2004 

até hoje, pois apesar de a última cartilha estudada ter sido lançada em 2010, esta foi 

a última cartilha relacionada aos direitos reprodutivos e sexuais publicada pelo 

Ministério da Saúde, o que por si só já é um fato curioso. 

O Ministério da Saúde tem atuação central na promoção do acesso à saúde 

universal, implantação de diretrizes, distribuição de material informativo, fiscalizar o 

SUS de modo a verificar se os direitos dos cidadãos vêm sendo garantidos, elaborar 

pesquisas científicas, promover ações afirmativas, elaborar, propor e implementar as 

políticas públicas de saúde, entre outros. Por isso a importância de estudar e 

entender a finalidade do material publicado por este Ministério. 
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4.1. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher lançada em 

2004 

 

 

Em 2004 foi lançada pelo Ministério da Saúde por meio da Secretaria de 

Atenção à Saúde e o Departamento de Ações Programáticas Estratégicas a “Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher” (PNAISM).77 A PNAISM é 

considerada uma evolução do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

introduzido em 1984.78  

A ideia da PNAISM não é ser um programa em si, mas ser a diretriz nacional 

a ser usada para a criação e implementação de programas menores. Desta forma, o 

PNAISM traz em seu corpo, não informações quanto a implementação de uma 

política pública, mas faz um retrato da situação da saúde da mulher quando do 

lançamento da política em 2004 e os objetivos a serem alcançados. Assim, o 

PNAISM não se caracteriza como política pública dentro do conceito trazido por 

Maria Paula Dallari Bucci.79 

O PNAISM disponibiliza o panorama da saúde da mulher até o ano de 2004 

considerando como parâmetros para aferir as condições de saúde: (i) a mortalidade 

materna; (ii) a precariedade da atenção obstétrica; (iii) o abortamento em condições 

de risco; (iv) a precariedade da assistência em contracepção; (v) as DSTs/HIV/Aids; 

(vi) a violência doméstica e sexual; (vii) a saúde de mulheres adolescentes; (viii) a 

saúde da mulher no climatério/menopausa; (ix) a saúde mental e gênero; (x) as 

doenças crônico-degenerativas e câncer ginecológico; (xi) a saúde das mulheres 

lésbicas; (xii) a saúde das mulheres negras; (xiii) a saúde das mulheres indígenas; 

(xiv) a saúde das mulheres residentes e trabalhadoras na área rural; e (xv) a saúde 

da mulher em situação de prisão. 
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Pode-se observar que a intenção do Ministério da Saúde era que o PNAISM 

fosse o mais completo possível e abrangesse o maior número de mulheres, levando 

em consideração para tanto suas similaridades e diferenças. Um país de dimensões 

continentais como o Brasil para aplicar uma política pública nacional deve ser capaz 

de observar e aceitar as diferenças existentes na população. 

O PNAISM demonstra também um reconhecimento por parte do Ministério 

da Saúde de que as mulheres muitas vezes ao recorrerem ao sistema de saúde são 

discriminadas, tem seus direitos violados ou são tratadas com desrespeito pelos 

agentes de saúde. Na seção que discorre sobre a humanização da saúde os 

caráteres além do biológico são explorados como imprescindíveis para um 

atendimento de qualidade à paciente. A humanização do atendimento é inclusive um 

dos objetivos gerais estabelecidos na PNAISM. 

Interessante salientar que o PNAISM tem objetivos gerais e objetivos 

específicos. Os objetivos gerais são, por óbvio, amplos. Mas não apenas amplos no 

sentido principiológico, amplos também à medida que são estabelecidas metas 

comuns ao atendimento de todas às mulheres. Por outro lado, os objetivos 

específicos são norteados pelos parâmetros usados para aferir a situação das 

mulheres divididas em grupos específicos, dessa forma os fins são propostos 

levando em consideração as necessidades de cada conjunto de mulheres. Esta 

divisão é de suma importância em razão das necessidades diversas de cada grupo.  

Quanto à promoção dos direitos reprodutivos e sexuais especificamente, a 

PNAISM prevê em sua apresentação a busca pela consolidação e pelo avanço 

desses direitos. Da mesma forma, em todo o texto é possível observar uma 

preocupação do Ministério da Saúde em promover os direitos reprodutivos e sexuais 

de forma abrangente e não restritiva. 

O documento é amplo tanto quando elenca os parâmetros utilizados para 

definir o panorama da saúde da mulher, quanto à medida que usa estes critérios 

para definir seus objetivos específicos. Seria ingênuo acreditar que objetivos 

generalistas bastariam para a promoção da saúde das mulheres brasileiras. 

Como diretriz a PNAISM é progressista e demonstra uma preocupação 

governamental com a evolução e a proteção em âmbito nacional dos direitos 

reprodutivos e sexuais. Resta observar se as diretrizes estabelecidas em 2004 foram 

respeitadas e reafirmadas nas cartilhas editadas pelo Ministério da Saúde desde 

então. 
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4.2. As cartilhas do Ministério da Saúde entre 2005 e 2009 

 

 

Em 2005 o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção à Saúde 

e o Departamento de Ações Programáticas Estratégicas editou uma cartilha 

intitulada “Direitos Sexuais e Reprodutivos: uma prioridade do governo”.80 

Primeiro é importante ressaltar que esta cartilha demonstra um avanço por si 

só uma vez que é a cartilha que introduz formalmente os direitos reprodutivos e 

sexuais como preocupação do governo brasileiro.  

Em uma leitura inicial o título (e até mesmo o conteúdo desta cartilha) levam 

o leitor a acreditar que existe um projeto do Ministério da Saúde para promover a 

proteção aos Direitos Reprodutivos e Sexuais, inclusive ao observar que a cartilha 

de 2005 é o Caderno de nº 1 da Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, o 

que leva a crer que mais cadernos relacionados ao tema seriam editados. 

Entretanto, aquele que acessa o conteúdo da cartilha com um conhecimento 

prévio do significado e da dimensão dos direitos reprodutivos e sexuais em âmbito 

internacional percebe a cartilha como insuficiente para promover a proteção destes 

direitos. 

O documento de 2005 prevê o acesso à saúde ligada à reprodução, 

principalmente ao planejamento familiar. Apesar de ser um viés importante dos 

direitos reprodutivos e sexuais, este recorte não abrange todos esses direitos. Na 

realidade essa limitação exclui a parte mais sensível dos direitos reprodutivos e 

sexuais. 

Existe inclusive na cartilha um apanhado histórico seletivo da construção 

conceitual desses direitos que os recorta de modo simplista e faz parecer que são 

sinônimos ao conceito de planejamento familiar. Este recorte limitado também trata 

os direitos reprodutivos e sexuais de forma análoga, como sinônimos, não como as 

categorias complementares que são. 
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Apesar da cartilha lançada em 2005 apresentar propostas e diretrizes para o 

período entre 2005 e 2007, só em 2009 foi lançado o segundo caderno da Série 

Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, intitulado “Direitos sexuais, direitos 

reprodutivos e métodos anticoncepcionais”81 

O próprio título da cartilha de 2009 sugere um afunilamento dos direitos 

reprodutivos e sexuais aos métodos contraceptivos indicando uma maior restrição 

quando comparada ao caderno nº 1 lançado em 2005, que já se mostrava restrito ao 

conceito de planejamento familiar. 

A proposta de 2009 traz a contracepção como cerne. A própria divisão de 

tópicos abordados na cartilha demonstra que os métodos contraceptivos têm maior 

atenção do que qualquer outro aspecto quando mais da metade das páginas da 

cartilha é explicativa destes métodos. 

Assim como o caderno nº 1, o caderno nº 2 conceitua os direitos 

reprodutivos e os direitos sexuais, desta vez sem o contexto histórico. A grande 

diferença aqui é a separação destas duas espécies de modo que não se confundam, 

mas se complementem.  

Mais uma vez pode-se observar uma postura contraditória. O Ministério da 

Saúde reconhece a existência de direitos sexuais como categoria autônoma frente 

aos direitos reprodutivos, mas em sua cartilha não explora meios de garantia ou 

promoção destes direitos ao passo que se limita a informes relacionados à 

contracepção. Contracepção que como já explorado é apenas uma das facetas dos 

direitos reprodutivos. 

Relevante lembrar que os métodos contraceptivos atuais sofrem diversas 

críticas por grupos feministas pelo mundo por serem quase sempre exclusivos da 

mulher. A pílula, o mecanismo de controle mais usado em escala mundial,82 é um 

método contraceptivo hormonal que tem diversos efeitos colaterais. Há críticas no 

sentido de que não existe uma preocupação em criar um método contraceptivo para 

os homens, o que reforça a ideia de que a concepção é responsabilidade feminina 
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propagando o preconceito existente em oposição ao ideal de colaborar para sua 

extinção.  

A cartilha de 2009 apresenta também um pequeno dicionário que traz a 

definição de termos relacionados à vida sexual. Esta seção mais uma vez evidencia 

as diferenças de gênero ainda existentes quando define “ejaculação” como sendo o 

momento do clímax masculino, mas não apresenta nenhum termo que equivalha ao 

clímax feminino. 

Os termos relacionados ao feminino definidos nesta seção são puramente 

relacionados à reprodução, nunca à sexualidade e/ou ao prazer feminino. Outra 

forma de reforçar os papéis de gênero que relacionam a reprodução e a 

maternidade às mulheres ao passo que a sexualidade e o prazer seriam masculinos. 

As cartilhas de 2005 e 2009, portanto, apesar de apresentarem títulos 

inovadores são retrógradas e simplistas em seus conteúdos de modo a excluir parte 

sensível e importante dos direitos reprodutivos e sexuais.  

Pertinente observar que o marco conceitual dos direitos reprodutivos e 

sexuais é a CIPD, ou seja, a construção teórica desses direitos se deu em um 

contexto majoritariamente preocupado com o crescimento populacional. Não que 

não tenha havido a participação do movimento feminista, mas a maior preocupação 

global era com o crescimento populacional. Desta forma, fica claro que o interesse 

de alguns Estados ao participar da CIPD se limitava ao controle populacional, não à 

efetiva proteção dos direitos reprodutivos e sexuais. 

Mas, se a ideia do Ministério da Saúde era não progredir em relação à 

proteção dos direitos reprodutivos e sexuais, por que introduzir o tema sem realizar 

uma mudança de fato?  

Seria o objetivo do Governo Federal produzir o relatório de metas 

estabelecidas no Plano de Ação da Conferência Internacional de População e 

Desenvolvimento podendo informar à Organização das Nações Unidas de que os 

direitos reprodutivos e sexuais teriam sido introduzidos na esfera de preocupação 

estatal? 
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4.3. A cartilha do Ministério da Saúde de 2010 

 

 

No ano de 2010 foi editada nova cartilha intitulada “Saúde sexual e 

reprodutiva”83 pelo Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção à Saúde 

e do Departamento de Atenção Básica. Ressalte-se que esta é a última cartilha 

editada pelo Ministério da Saúde acerca do tema, além do lançamento em 2010, o 

documento teve nova tiragem em 2013. 

Em uma primeira análise da cartilha surge um questionamento: por que foi 

editada cartilha que trata da saúde sexual e reprodutiva e não dos direitos 

reprodutivos e sexuais como havia sido feito nos anos anteriores? 

Os direitos reprodutivos e sexuais não se limitam à saúde reprodutiva e 

sexual, portanto, em um exame inicial a cartilha lançada em 2010 aparenta ser 

restritivas desses direitos. 

Entretanto, o conteúdo da cartilha é extenso e apesar de o documento não 

proteger todos os direitos reprodutivos e sexuais, é o mais protetivo até o momento.  

O documento editado em 2010 é mais extenso que as versões de 2005 e 

2009. Em seu conteúdo aborda os diversos pontos relativos aos direitos reprodutivos 

e sexuais, não existindo uma aparente prevalência da preocupação com o 

planejamento familiar e a contracepção, como era anteriormente. 

A cartilha acompanha a PNAISM à medida que existe o cuidado em prever, 

por exemplo, a humanização do tratamento das mulheres atendidas pelo SUS. Ao 

mesmo tempo, em nenhum momento é mencionada a necessidade de tratamento 

humanizado das mulheres que passarão por um abortamento por se enquadrarem 

nos casos legalizados no Brasil,84 muito menos para o acolhimento de mulheres que 

praticaram abortos clandestinos e, em razão de complicações, foram obrigadas a 

recorrer ao SUS. 

O grande retrocesso do Brasil em relação aos direitos reprodutivos e sexuais 

é o aborto. O Estado não só é omisso em relação ao compromisso firmado 

internacionalmente quanto à promoção de medidas que facilitem a descriminalização 

                                                           
83

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde sexual e saúde reprodutiva / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em:< 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad26.pdf> Acesso em: 22 mar. 2016 
84

 Ver item 3.6 desta Monografia 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad26.pdf


63 
 

do aborto, também se omite quando não promove em qualquer de suas cartilhas 

informações sobre os procedimentos de aborto previstos em lei. A interrupção 

voluntária da gestação só é abordada para indicar a possibilidade de uso de 

métodos contraceptivos.  

Por consequência, o direito de informação, também protegido pelos direitos 

reprodutivos e sexuais é violado. A falta de acesso à informação é mais uma barreira 

a ser superada no Brasil. Qual seria a intenção do Ministério da Saúde em privar a 

população de ter acesso à informação acerca de um serviço legalmente garantido? 

Em contrapartida, a cartilha de 2010 é progressista ao promover a 

sexualidade como parte da saúde humana. O documento tem tópicos que se 

relacionam não à reprodução, mas exclusivamente à vivência da sexualidade de 

forma satisfatória e prazerosa.  

É apresentado um conceito de sexualidade que a separa da reprodução e 

explica a vivência da sexualidade como saudável ainda que não seja exercida com o 

objetivo reprodutivo. A cartilha conta ainda com capítulos dedicados a conceituar 

historicamente a sexualidade, o que faz por meio do conceito Freudiano. Igualmente 

apresenta capítulo que discorre sobre a sexualidade na infância e a importância de 

relações saudáveis entre os familiares para a construção infantil de seus conceitos 

de amor. 

O capítulo que mais se destaca em termos de liberalidade e reconhecimento 

da sexualidade como independente da reprodução é o que trata da masturbação. 

Um primeiro ponto é que em momento algum é feita distinção de gênero para tratar 

do tema, o que por si só já demonstra uma evolução. Ao tratar da masturbação de 

maneira igualitária a cartilha vai contra a ideia de que a sexualidade e o prazer são 

exclusividade masculina, enquanto às mulheres caberia a reprodução e a 

maternidade.85  

Ainda se mostra progressista quando faz questão de diferenciar planejamento 

familiar de planejamento reprodutivo:86 

 

“É frequente a utilização do termo controle de natalidade como 
sinônimo de planejamento reprodutivo, todavia se tratam de 
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conceitos diferentes. O controle de natalidade implica imposições do 
governo sobre a vida reprodutiva de homens e mulheres. O 
planejamento reprodutivo baseia-se no respeito aos direitos sexuais 
e aos direitos reprodutivos.” 

 

Pela primeira vez um documento do Ministério da Saúde se propõe a 

distinguir estes conceitos de modo a não limitar os direitos reprodutivos ao 

planejamento familiar. Por consequência, há espaço para a discussão dos demais 

direitos que participam do conceito de direitos reprodutivos. 

A cartilha aborda também a contracepção em peso. É um padrão observado 

nos documentos do Ministério da Saúde analisados para fins deste trabalho, que a 

contracepção é sempre a parte mais detalhada do material. Mais uma vez, 

provavelmente esta escolha está relacionada à construção dos direitos reprodutivos 

e sexuais dentro de um cenário preocupante em termos de crescimento 

populacional. 

Não que a contracepção não deva ser prioridade, ela deve. Inclusive porque é 

por meio dela que a decisão quanto ao número e o espaçamento dos filhos se faz 

possível, assim como a maternidade voluntária. A crítica aqui é quanto à falta de 

progresso em outros ramos protegidos pelos direitos reprodutivos e sexuais, 

principalmente o aborto.87 

Por fim, resta evidente que a cartilha de 2010 introduziu conceitos 

progressistas, principalmente no que concerne a sexualidade como independente da 

reprodução. Entretanto, ainda existe um longo caminho a ser percorrido para a 

garantia da efetividade plena dos direitos reprodutivos e sexuais no país. 
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5. Considerações Finais 

 

 

Ao examinar o presente trabalho é necessário voltar ao problema de pesquisa 

que foi justamente a análise da eficácia, principalmente material, dos direitos 

reprodutivos e sexuais no Brasil. Para isso, foi escolhido estudar as políticas 

públicas da União concernentes à mulher, uma vez que estas têm abrangência 

nacional, portanto, podem ser consideradas patamar comum ou o mínimo 

necessário a ser exigido em qualquer parte do país. Desta forma, a análise também 

das cartilhas foi feita através de publicações do Ministério da Saúde que se destinam 

a todo o país.  

A pesquisa demonstrou que o Brasil, apesar de ter progredido nos últimos 

anos, tem muito a avançar na proteção dos direitos reprodutivos e sexuais, inclusive, 

tem muito o que avançar na proteção dos direitos humanos em geral. 

Importante perceber que o recorte das cartilhas estudadas, por exemplo, foi 

feito através de marcos relevantes para os direitos reprodutivos e sexuais no país. A 

inserção formal dos termos “direitos reprodutivos” e “direitos sexuais” só aconteceu 

na cartilha de 2005,88 aproximadamente uma década depois da discussão e 

inserção destes conceitos, respectivamente, em esfera internacional por meio da I 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (1994) e da IV 

Conferência Internacional sobre a Mulher (1995). 

Isso significa que durante uma década, apesar de o Brasil ter se 

comprometido internacionalmente a promover, garantir e proteger os direitos 

reprodutivos e sexuais, sequer sua introdução conceitual foi realizada.  

Entretanto, por vezes temáticas contidas particularmente nos direitos 

reprodutivos eram tratadas por cartilhas e políticas públicas sob a égide do 

“planejamento familiar”, especialmente a questão da contracepção e do próprio 

planejamento familiar. 

Havia também, antes de 2005, uma clara preocupação governamental com a 

questão da disseminação das DSTs, o que indiretamente protegia parte dos direitos 

sexuais. O maior exemplo disso é o bem-sucedido programa de distribuição de 

coquetéis antirretrovirais para os portadores do HIV. 
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Com a inserção formal do tema e o reconhecimento pelo Ministério da Saúde 

de sua responsabilidade em zelar e promover os direitos reprodutivos e sexuais em 

2005, inicia-se um novo estágio destes direitos no ordenamento jurídico brasileiro. O 

reconhecimento da obrigação estatal possibilita a cobrança e a pressão sociais para 

que medidas que resultem na efetivação destes direitos sejam tomadas. 

Os programas da União para assegurar os direitos reprodutivos e sexuais têm 

evoluído nos últimos anos exatamente por esse reconhecimento que, de certo modo, 

obriga o Estado brasileiro a demonstrar que têm adotado medidas protetivas e cujo 

objetivo seja a garantia e promoção dos direitos reprodutivos e sexuais. 

Alguns dos programas mantidos pelo governo federal têm ampla 

aplicabilidade e eficácia, é o caso do programa de distribuição de coquetéis 

antirretrovirais aos portadores de HIV/Aids. Outro programa cujos resultados são 

visivelmente significativos é a distribuição de contraceptivos, apesar da crítica 

quanto à indisponibilidade de determinados métodos anticoncepcionais no SUS. 

Entretanto, há ainda muito a ser aprimorado para que os direitos reprodutivos 

e sexuais das mulheres sejam de fato protegidos no Brasil. O número alarmante de 

cirurgias cesáreas é um indicativo importante, por exemplo.  

A não-legalização do aborto é também relevante, pois impõe a maternidade a 

mulher. A interrupção da gestação não deixa de ocorrer em razão de sua 

ilegalidade, apenas acontece de modo inseguro e, por vezes insalubre, 

principalmente para aquelas com menos recursos, é o que demonstrou nitidamente 

a Pesquisa Nacional do Aborto, dado inclusive que não foi visto como inédito. As 

possíveis complicações resultantes de um procedimento abortivo inadequado são 

diversas e variam desde sangramentos leves até a esterilidade ou mesmo a morte 

da mulher.  

Além de toda a questão do risco à saúde da mulher que um aborto ilegal 

representa existe uma questão de desigualdade de gênero relacionada aos valores 

patriarcais enraizados na sociedade brasileira, é o que demonstra o alarmante 

número de certidões de nascimento nas quais não consta o nome do pai, apenas o 

nome da mãe,89 mais uma vez demonstrando que a desigualdade de gênero onera a 

mulher e perdoa o homem. 

                                                           
89

 NO BRASIL, 5,5 MILHÕES DE CRIANÇAS NÃO TÊM PAI NO REGISTRO. O Estado de São 
Paulo. 10 ago. 2013. Disponível em: < http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,no-brasil-5-5-
milhoes-de-criancas-nao-tem-pai-no-registro,1062741>. Acesso em: 06 mai. 2016. 
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Quanto às cartilhas publicadas pelo Ministério da Saúde em âmbito Federal, 

há um longo caminho a ser percorrido para que as próximas edições abarquem os 

direitos reprodutivos e sexuais no todo. A temática ainda é muito recente neste tipo 

de documento, lembrando que a primeira menção expressa aos direitos reprodutivos 

e sexuais foi feita em 2005.  

A associação exclusiva dos direitos reprodutivos à contracepção empobrece o 

debate e a proteção desses direitos. Os direitos reprodutivos relacionam-se à 

autonomia e à voluntariedade, a contracepção é elemento essencial para que se 

exerçam esses direitos, mas não há semelhança conceitual entre a contracepção e 

os direitos reprodutivos. Os direitos reprodutivos abarcam o acesso à informação, a 

escolha pela maternidade/paternidade, a contracepção, à saúde reprodutiva, ao 

planejamento familiar. 

Já na alçada dos direitos sexuais, houve avanços significativos na cartilha de 

2010 que demonstrou uma postura progressista ao desvincular a sexualidade da 

reprodução. Necessário ponderar que apesar de a sexualidade ser a forma mais 

natural de levar a reprodução, esta não é sua única característica. Por isso, os 

direitos sexuais tutelam a sexualidade como atividade livre e prazerosa, livre de 

julgamentos e restrições, igualitária entre homens e mulheres. 

O desenvolvimento de documentos oficiais, como as cartilhas, que 

reconhecem e explicam a distinção entre sexualidade e reprodução, bem como 

tratam igualmente os gêneros é de extrema valia. É papel do Estado promover a 

igualdade de tratamento entre seus cidadãos e quando apresenta temas polêmicos 

como a masturbação, naturalizando a prática também para as mulheres, resulta em 

uma nova forma de lidar com a questão. 

Indiscutivelmente, muito ainda deve ser feito para que a sexualidade feminina 

seja livre de julgamentos e prazerosa. Ações que promovam o debate e a 

conscientização da população para promover e fomentar essas ideias devem ser 

feitas, assim como novos documentos oficiais que corroborem estas ideias. 

Por fim, os direitos reprodutivos e sexuais têm ganhado espaço nos últimos 

anos. Apesar disso, o Brasil está longe de cumprir as metas globais indicadoras de 

proteção e garantia desses direitos. Para que a promoção dos direitos reprodutivos e 

sexuais se dê de forma mais rápida e eficaz seria interessante que mais 

documentos, debates e a popularização desses conceitos fossem tidas como 

objetivos estatais.  
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Ademais, discussões legislativas para a promoção e legitimação desses 

direitos são de suma importância. A despeito do conservadorismo parlamentar atual 

e da constante tentativa de restrição dos direitos reprodutivos e sexuais, é 

necessário que se apresentem projetos cujo objetivo seja expandir a garantia atual 

desses direitos. Pois ainda que no cenário parlamentar antiquado de hoje seja difícil 

imaginar a aprovação de uma lei progressista, por exemplo, a legalização do aborto, 

é imprescindível que existam projetos protetivos dos direitos reprodutivos e sexuais, 

mesmo que sua única conquista fática no momento seja demonstrar a existência de 

grupos contrários à restrição desses direitos. 
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