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RESUMO: O Brasil vive um inegável processo de constitucionalização do direito privado 
desde a edição da Constituição Federal de 1988, a qual, elaborada num período pós-
ditatorial, objetivou conferir ampla observância a uma série de valores escolhidos para 
nortear todo o ordenamento jurídico brasileiro. Nota-se um esforço do Estado brasileiro para, 
através da elaboração de Políticas Públicas em várias esferas temáticas, promover o 
atendimento aos direitos fundamentais e sociais, com vistas a assegurar a efetivação das 
normas constitucionais. A existência de um rol de direitos fundamentais trazidos no artigo 5º 
da Constituição Federal dá margem ao questionamento sobre a admissão de outros direitos 
na condição de direitos fundamentais, dentre estes os direitos reprodutivos, não previstos 
expressamente, com base no §2º do artigo 5º da Constituição Federal. Admitindo, com base 
na perspectiva axiológica e principiológica da Constituição Federal, que os direitos 
reprodutivos devam ser concebidos como direitos fundamentais, o presente artigo tem como 
escopo trazer um panorama das políticas públicas que o contemplam, com o objetivo de 
analisar se o exercício dos direitos reprodutivos vem sendo assegurado de forma satisfatória 
na sociedade brasileira e se tais medidas são suficientes para contribuir para a diminuição 
das desigualdades sociais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos reprodutivos; Políticas públicas; Dignidade da pessoa 
humana; Desigualdade. 

 

ABSTRACT: Brazil is experiencing an undeniable process of constitutionalization of private 
law since the enactment of the Constitution of 1988, which elaborated in a post-dictatorial 
period, aimed to give wide observance of a number of chosen values to guide all the 
Brazilian legal system. Notices a Brazilian state's effort to, through the development of public 
policy in various subject areas, promote compliance with fundamental and social rights, in 
order to ensure the effectiveness of constitutional norms. The existence of a list of 
fundamental rights brought in Article 5 of the Constitution gives rise to questions about the 
admission of other rights in fundamental rights condition, among them reproductive rights, 
not expressly provided for, based on paragraph 2 of Article 5 of Federal Constitution. 
Assuming, based on axiological and principled perspective of the Federal Constitution, that 
reproductive rights should be designed as fundamental rights, this article is scoped to bring 
an overview of public policies that contemplate, in order to consider whether the exercise of 
rights Reproductive has been provided satisfactorily in Brazilian society and whether these 
measures are sufficient to contribute to the reduction of social inequalities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O direito privado vem enfrentando um processo de constitucionalização decorrente 
da estrutura principiológica e axiológica da Constituição Federal de 1988, a qual, elaborada 
num período pós-ditatorial, objetivou conferir ampla observância a uma série de valores 
escolhidos para nortear todo o ordenamento jurídico brasileiro. 

Nesse contexto, o Estado vem tentando, através da elaboração de Políticas 
Públicas em várias esferas temáticas, promover o atendimento aos direitos fundamentais e 
sociais, com vistas a assegurar a promoção da cidadania e da dignidade da pessoa 
humana, trazidas como fundamentos da República Federativa do Brasil. 

É sabido que o artigo 5º da Constituição Federal elencou uma série de direitos 
fundamentais, os quais devem ser observados por todos, independentemente da seara do 
direito em que a relação jurídica posta é observada. Desta forma, apenas a título de 
exemplo, seja no direito civil, penal ou administrativo, deve ser observado o devido processo 
legal, porquanto seja este um direito fundamental do indivíduo. 

Todavia, é certo que o rol previsto no artigo 5º da Constituição Federal, tal qual o 
ordenamento jurídico como um todo, não é capaz de acompanhar as aceleradas mudanças 
sociais e, principalmente, o avanço das novas tecnologias, o que faz surgir a dúvida quanto 
à sua taxatividade. 

No caso específico dos direitos reprodutivos, estes não se encontram previstos 
expressamente no rol constitucional de direitos fundamentais, o que faz persistir o 
questionamento acerca de sua inclusão, com base no previsto no §2º do artigo 5º da 
Constituição Federal. 

Admitindo, com base na perspectiva axiológica e principiológica da Constituição 
Federal, que os direitos reprodutivos devem ser concebidos como direitos fundamentais, 
evidente que o exercício destes direitos devem ser garantidos pelo Estado por meio de 
políticas públicas que assegurem o amplo acesso da população ao planejamento familiar, às 
técnicas de reprodução assistida e contracepção e, ainda, a toda assistência à gestante e 
parturiente, como forma de promover uma inserção destes indivíduos no contexto 
democrático e assegurar a redução da desigualdade social, reforçada, no âmbito dos 
direitos reprodutivos, pela diferença de oportunidade de acordo com a classe econômica e 
escolaridade. 

Desta forma, o presente artigo tem como escopo trazer um panorama das políticas 
públicas que o contemplam, com o objetivo de analisar se o exercício dos direitos 
reprodutivos vem sendo assegurado de forma satisfatória na sociedade brasileira e quais as 
perspectivas para o futuro. 

 

2. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES PRIVADAS: surgimento de novos 
direitos fundamentais implícitos 

 

O fenômeno de constitucionalização de relações tipicamente privadas teve sua 
origem no surgimento do Estado social, onde o pilar principal foi a promoção dos interesses 
sociais. 
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Neste contexto, por englobar direitos essenciais da pessoa humana (direito à vida, 
à liberdade, à saúde, ao planejamento familiar, etc.), os direitos reprodutivos deixaram de 
ser concebidos como um interesse meramente privado para serem compreendidos a partir 
do enfoque constitucional. 

A partir das experiências democráticas evidenciou-se que não somente as relações 
estabelecidas entre o Estado e particular estariam envoltos aos direitos fundamentais, mas 
também as relações estabelecidas entre os próprios particulares.  

 

A relação entre os direitos fundamentais consagrados pela Constituição e o 
Direito Privado assume feições específicas e diferenciadas, no contexto 
genérico das relações entre a Constituição e o Direito Privado. 
Evidentemente, tal constatação não afasta a existência de uma série de 
elementos comuns, a começar pela circunstância elementar de que 
qualquer aspecto que diga com os direitos fundamentais e o Direito Privado, 
em última análise, envolve o problema da Constituição na qual aqueles são 
assegurados e suas relações com a ordem jurídica privada. Todavia, 
mesmo sob esta ótica, não há como desconsiderar a especial relevância 
dos direitos fundamentais na ordem constitucional decorrente justamente 
deste elemento qualificativo – a fundamentalidade – na sua dupla vertente 
formal e material.  (SARLET 2005, p.193-194) 

 

Como ensina Dirley da Cunha (2015, p. 517), independentemente da natureza da 
relação estabelecida, o legislador optou por colocar o homem como o fim e a Constituição 
como um instrumento hábil a realizar seus anseios. Destaca o mencionado autor que 

 

A constituição de 1988 inaugura, pelo menos teoricamente, uma etapa de 
amplo respeito pelos direitos fundamentais e reconhecida efetividade. Ao 
lançar um primeiro e breve olhar para a nossa Lei Fundamental, percebe-se 
imediatamente uma reveladora inovação, de cunho topográfico. 
Distinguindo-se das Cartas anteriores, a Constituição em vigor positivou os 
referidos direitos logo no início de suas disposições (título II), após o que 
tratou da organização do Estado (título III), dando cristalina amostra de que 
se preocupou prevalentemente com o ser humano, enaltecendo-o como o 
“fim” do Estado, este considerado “instrumento” de realização da felicidade 
daquele. (CUNHA, 2015, p. 517) 

 

Visando a proteção de princípios como a dignidade da pessoa humana, a 
Constituição Federal prevê que o rol dos direitos fundamentais não possui uma natureza 
taxativa e definitiva. Conforme determina o artigo 5º, § 2º da Constituição Federal de 1988, a 
existência dos direitos fundamentais será possível além dos previsto no Título II. 

 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

 

O dispositivo acima transcrito demonstra que o conceito material de direitos 
fundamentais possibilita uma ampliação para além do rol contido no artigo 5º da 
Constituição, desde que limitada à suplementação dos direitos e garantias já previstos.  
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Neste contexto, o questionamento sobre a existência ou não de um direito 
fundamental à reprodução humana assistida deve necessariamente submeter-se à análise 
dos demais direitos fundamentais positivados com vistas a avaliar se pode ser enquadrado 
na possibilidade trazida pelo § 2º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, o qual não 
trata da criação de novos direitos fundamentais, mas de uma construção hermenêutica, 
voltada a garantir novos direitos como os introduzidos no ordenamento pelo biodireito. 

 

3. OS DIREITOS REPRODUTIVOS COMO UM NOVO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

A Constituição Federal de 1988 não dispõe de normas específicas acerca de 
bioética, biodireito e reprodução humana assistida, no entanto, não podemos ignorar a 
presença de princípios que versem sobre matérias diretamente ligadas ao tema. 

Como exposto anteriormente, existe a previsão de direitos fundamentais para além 
daqueles descrito no bojo do texto constitucional, de modo que a incorporação dos direitos 
reprodutivos como um direito fundamental encontra base principiológica nos direitos à 
liberdade, à vida, ao planejamento familiar, à saúde e à personalidade, além de, 
incontestavelmente, no princípio da dignidade da pessoa humana, até mesmo porque não 
há como se fazer referência a um novo direito fundamental sem que este tenha observado 
os limites do princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

O avanço no setor biotecnológico reclama da sociedade uma rediscussão 
de natureza axiológica, de modo que devemos estar cônscios do bem ou do 
mal que pode advir desta nova revolução tecnológica. Deste modo, a 
sociedade deve estar sempre atenta a esta nova realidade, buscando 
sempre a efetividade e o aprimoramento de um instrumento político-jurídico 
que permita adequada proteção a uma série de direitos tido como 
fundamentais, que dimanam de um paradigma valorativo denominado 
dignidade da pessoa humana (LEITE, 2008, p. 46) 
 

Como esclarece Diniz, “o direito a um filho mediante o livre acesso das técnicas de 
reprodução assistida, não pode ser considerado absoluto, pois os direitos da prole e o bem 
comum impõem seus limites” (DINIZ, 2001, p. 135).  

Desta forma, tanto o direito ao planejamento familiar quanto o direito à reprodução 
assistida, além daqueles referentes à saúde integral de homens e mulheres devem ser 
compreendidos como direitos reprodutivos. Estes direitos reprodutivos, porquanto 
encontram base nos princípios que regem a ordem jurídica pátria (em especial os direitos à 
vida, à personalidade, à saúde e ao planejamento familiar) devem ser concebidos como 
direito fundamental. Nesta qualidade, os direitos reprodutivos devem ser objeto de proteção 
do Estado, através de políticas públicas que assegurem de forma ampla o acesso de toda a 
sociedade. 

 

4. PLANEJAMENTO FAMILIAR, TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA E 
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À GESTANTE E PARTURIENTE: pela efetivação dos direitos 
reprodutivos  
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Todas as pessoas devem possuir o direito à descendência e à concepção (DINIZ, 
2014, p. 179). Parte-se de início dessa afirmação para refletir acerca dos principais aspectos 
do planejamento familiar, desdobramento de certos preceitos constitucionais brasileiros, em 
especial no artigo 226, §7º: 

 

Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo 
ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício 
desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas. 

 

Bem como, da legislação especial nº 9.263/96, artigo 1º, onde se tem que o 
planejamento familiar é direito de todo cidadão.   

O direito ao planejamento familiar visa assegurar, portanto, um conjunto de 
garantias que devem ser proporcionadas pelo Estado, objetivando promover a assistência à 
concepção e à contracepção, de modo que recaia diretamente sobre os sujeitos o direito de 
escolha, as principais decisões acerca da reprodução.  

Neste campo de debate ainda existem diversas situações em que o direito de tomar 
estas decisões não foi legitimado, porém já se percebem grandes avanços na garantia dos 
direitos à procriação (ou a não procriação), tal qual o grande desenvolvimento 
biotecnológico nas técnicas de reprodução, natural ou assistida, ou ainda de métodos 
contraceptivos. 

Sobre o planejamento familiar, afirma ainda Maria Helena Diniz: 

 

Em vista disso pode-se afirmar que o planejamento familiar responsável é 
um direito reprodutivo, ou melhor, um direito humano básico reconhecido 
pela ONU, na Resolução de 1968, e pela Constituição, em seu art. 226, §7º, 
sendo com base nos princípios dos respeito à dignidade humana e da 
paternidade (parentalidade) responsável, um paradigma da política 
populacional. 

 

A união da possibilidade de decisão acerca da reprodução e da contracepção 
constitui a amálgama necessária para fundar um sistema de planejamento familiar. De tal 
sorte, entende-se que, pelo bem de tal sistema, se fazem necessários os recursos de ordem 
biotecnológica, jurídica e social, para afiançar um campo de possibilidades legítimas para 
tais escolhas. Assim, desenvolvem-se cada vez mais métodos contraceptivos, naturais, 
farmacológicos ou médicos, bem como técnicas reprodutivas assistidas, métodos de 
reprodução natural, ou ainda maior acesso ao sistema de adoção. Possibilita-se assim 
grande acesso às variadas possibilidades. 

No entanto, percebe-se que parte dessas escolhas ainda é de difícil acesso, seja 
por fatores econômicos ou ainda por falta de políticas públicas que facilitem seu 
conhecimento e aquisição. Exemplo de tal fato ocorre com as técnicas de R.A. – 
Reprodução Assistida, uma vez que além de não serem acessivas à maior parte da 
população por fatores econômicos, a disseminação de sua prática e o acesso por meio do 
Sistema Único de Saúde encontra-se defasada.  

O desenvolvimento das técnicas de reprodução assistida representa tanto um 
avanço tecnológico para a humanidade quanto uma conquista para os homens e mulheres 
que reconhecem no ato da filiação ou da procriação um objetivo de vida, ou ainda enquanto 
um valor essencial ao planejamento familiar, e por isso se reconhece o grande valor que tais 
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técnicas desempenham na sociedade no panorama atual, tanto em uma perspectiva médica 
quanto social. 

O conceito das técnicas de reprodução assistida pode ser descrito como o conjunto 
de técnicas que possuem o objetivo de possibilitar uma gestação, substituindo, ou 
facilitando, uma das etapas deficiente do processo reprodutivo. Assim, entende-se que, 
tendo em vista a impossibilidade da união dos gametas feminino e masculino, por motivos 
de ordem biológica, psíquica ou médica, levando à esterilidade ou à incapacidade na 
procriação (MEIRELLES, 2004, p. 19), a Reprodução Assistida (R.A.) apresenta-se como 
método privilegiado de reprodução, garantido pela Resolução 2.013/2013 do Conselho 
Federal de Medicina. 

As técnicas de R.A. mais comumente conhecidas são I.A. (inseminação artificial), 
FIV (fertilização in vitro), GIFT (transferência intratubária de gametas). 

A inseminação artificial é a técnica na qual ocorre a implantação de sêmen no trato 
genital feminino, durante período ovulatório. A inseminação deve ser realizada através da 
cavidade uterina ou no canal cervical (MEIRELLES, 2004, p. 20). As principais causas para 
indicação da realização da I.A. são a hipofertilidade; perturbações das relações sexuais; 
esterilidade masculina; doenças hereditárias (LEITE, 1995, p. 29). 

A fertilização in vitro, por sua vez, é indicada nos casos onde há esterilidade 
conjugal, não havendo capacidade de fecundação, podendo ser causa dessa um dos dois 
companheiros, ou até mesmo os dois. A técnica “consiste na obtenção dos óvulos que são 
fertilizados em laboratório, sendo os embriões posteriormente transferidos para a cavidade 
uterina” (MEIRELLES, 2004, p. 20), ou como afirma Eduardo de Oliveira Leite: 

 

O encontro do espermatozoide e do óvulo não ocorrerá na trompa, mas no 
laboratório, em um tubo ou em cultura laboratorial. A intervenção tem um só 
objetivo: garantir, durante dois dias, morada e alimento ao óvulo e aos 
espermatozoides. Se o encontro for fecundo, o embrião é transferido para o 
útero, materno. Se tudo correr bem, o embrião permanecerá no útero 
durante nove meses. A este encontro fora do corpo humano é que se dá o 
nome de fecundação “in vitro”. (LEITE, 1995, p. 27). 

 

Importa ressaltar que estas técnicas podem ocorrer de duas formas: heteróloga 
(quando utilizar-se material genético de um doador); homóloga (utilizando-se apenas o 
material genético do casal). 

Por fim, a transferência intratubária de gametas, apesar de se assimilar à 
fertilização in vitro no tocante aos procedimentos de preparação dos gametas, ocorre in vivo, 
ou seja, “sem a manipulação externa do óvulo ou do embrião” (DINIZ, 2014, 679),de modo 
que, é realizada a transferência dos gametas na trompa de Falópio antes da fecundação, 
permitindo que esta ocorra naturalmente. 

Outra técnica de reprodução assistida de grande importância na atualidade é a 
maternidade de substituição, também chamada de gestação de substituição, ou doação 
temporária do útero, onde se tem a necessária participação de outra mulher no processo da 
reprodução, ainda, como afirma Eduardo de Oliveira Leite, “consiste em apelar a uma 
terceira pessoa para assegurar a gestação quando o útero materno não permite o 
desenvolvimento normal do ovo fecundado ou quando a gravidez apresenta um risco para a 
mãe” (1995, p.66) sendo útil tal procedimento quando há esterilidade feminina por 
impossibilidade de gestação, esterilidade feminina por ausência de óvulos e impossibilidade 
de gestação (1995, p.29). Ou ainda, enquanto um dos desdobramentos da Resolução 
2.013/2013 do Conselho Federal de Medicina, quando se trata de reprodução assistida para 
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casais homoafetivos do sexo masculino, sendo necessária a participação de uma mulher 
doadora, externa à relação do casal.  

Portanto, como ressalta Jussara Maria Leal de Meirelles, quando se fala nas 
técnicas de reprodução assistida deve-se abandonar a perspectiva de “artificialidade” (2004, 
19) do processo, muitas vezes adotada, e ressaltar o papel do termo “interferência”: 

 

“De acordo com os entendimentos médicos, o melhor termo para definir a 
chamada reprodução assistida é interferência, para deixar claro que não se 
trata de métodos puramente artificiais, porque mesmo quando as técnicas 
consistem no manuseio de gametas, elas não deixam de ser naturais, 
apenas não ocorre o intercurso sexual. [...] Daí porque também entender-se 
“assistida” a reprodução nesses casos, bem como em todos os outros nos 
quais tenha havido direta interferência médica.” (MEIRELLES, 2004, p. 24) 

 

As técnicas de reprodução assistida desempenham, portanto, papel de grande 
importância para o cenário atual, vindo a constituir fonte de grande esperança para muitos, 
sejam casais heterossexuais, homoafetivos, ainda pessoas solteiras, sendo uma conquista 
possibilitada, principalmente, pela Resolução 2.013/2013 do CFM (SILVA, SIQUEROLO, 
2014, p.25).  

De outro lado, os indivíduos devem ter assegurado o direito à não descendência, ou 
seja, a evitar a reprodução, devendo receber amplo respaldo estatal no sentido de 
proporcionar conhecimento sobre os métodos contraceptivos em suas mais variadas formas 
– não necessariamente através do uso da esterilização feminina definitiva, técnica 
comumente utilizada no Sistema Único de Saúde – e o efetivo acesso aos meios disponíveis 
para evitar a concepção. 

Além do acesso às técnicas de concepção e contracepção, a efetivação dos direitos 
reprodutivos perpassa a assistência gestacional e puerperal, assegurando a proteção do 
indivíduo em todas as etapas de sua vida reprodutiva, o que certamente faz parte do 
conceito de saúde integral. O acesso universal a um pré-natal de qualidade (com recursos 
tecnológicos de diagnósticos embrionários e medidas preventivas de complicações 
gestacionais), ao parto humanizado, ao acesso a exames neonatais e ao atendimento pós-
parto são medidas essenciais para assegurar um tratamento digno não somente às 
mulheres e aos nascituros, mas a toda a sociedade. 

Desta forma, somando-se as técnicas de reprodução assistida, às medidas 
contraceptivas e à ampla assistência à gestante e à parturiente, percebe-se uma conjuntura 
de garantias direcionadas ao processo de planejamento familiar, possibilitando grandes 
avanços no direito à decisão sobre reproduzir (ou não), como e quando fazê-lo, garantindo, 
desta forma, o efetivo respeito aos direitos reprodutivos. 

 

5. POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS REPRODUTIVOS 

 

O reconhecimento e respeito aos direitos reprodutivos há décadas integra a pauta 
do movimento feminista mundial e, em especial, do feminismo sul-americano, integrando 
não somente a constante busca pela promoção da saúde integral da mulher, mas 
principalmente constituindo instrumento de empoderamento feminino, conferindo às 
mulheres o direito à livre escolha quanto à maternidade, ao aborto e à contracepção 
baseado nos princípios da autonomia e liberdade.  
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Marilena Chauí destaca que ter direitos é também ter poder, “portanto um direito 
não é concedido, mas algo que é conquistado e conservado, porque ele é um poder” 
(CHAUÍ apud ÁVILA, 2003, p. 467), desta forma a luta pela inserção dos direitos 
reprodutivos na agenda das políticas públicas visava, além assegurar o reconhecimento de 
tais direitos para a comunidade feminina, ampliar o poder das mulheres em âmbito público. 

Com a ampliação do conceito de família e de relações familiares, a preocupação 
com os direitos reprodutivos deixou de se restringir à figura feminina e se estendeu também 
aos homens, deixando de ser concebidos como direito da mulher para assumir a condição 
de direitos humanos e sociais, especialmente diante da recente ampliação das formas de 
estrutura familiar e modificação dos papéis tradicionais entre os pares (pai-provedor, mãe-
cuidadora), de forma que se admitiu que a todo indivíduo deve ser assegurada a autonomia 
e liberdade para exercer (ou não) seus direitos reprodutivos. 

A própria noção de direitos reprodutivos foi ampliada para compreender não apenas 
o direito à contracepção e ao planejamento familiar – como o era a princípio - mas também 
ao acesso à concepção e à maternidade/paternidade a todos os indivíduos, isoladamente ou 
dentro de seu contexto familiar, seja ele qual for.  

Sobre a atual concepção dos direitos reprodutivos, Lucila Scavone (2000, p. 3) 
destaca que: 

                    
Na década atual, que aqui poderia ser chamada de terceira década dos 
direitos reprodutivos, a luta se diversifica e a noção de direitos reprodutivos 
começa, cada vez mais, a ser assimilada pelos organismos internacionais. 
É, também, a década das megaconferências, quando as Organizações Não-
Governamentais (ONG) feministas estabelecem um maior diálogo com 
esses organismos. A noção de direitos reprodutivos e de saúde reprodutiva 
passam, então, a circular amplamente no conjunto da sociedade, dando 
visibilidade social a diversas questões estrita e indiretamente relacionadas à 
reprodução. 

 

Diante do reconhecimento dos direitos reprodutivos enquanto direitos humanos e 
da institucionalização da defesa destes interesses, passaram a surgir nas últimas décadas 
uma série de políticas públicas com vistas a dar efetividade a esta demanda. 

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde estabeleceu em 2005 propostas e diretrizes 
a serem alcançadas no triênio 2005-2007 com relação aos direitos reprodutivos1, 
estabelecendo como objetivos: 

 
1. Ampliação da oferta de métodos anticoncepcionais reversíveis no SUS  
2. Elaboração e distribuição de manuais técnicos e de cartilhas educativas 
3. Capacitação dos profissionais de saúde da atenção básica para 
assistência em planejamento familiar 
4. Seminário para Pactuação da Política Nacional para Atenção Integral à 
Saúde da Mulher  
5. Atenção em reprodução humana assistida na rede SUS 
6. Ampliação do acesso à esterilização cirúrgica voluntária no SUS  
7. Ampliação do Programa Saúde e Prevenção nas Escolas 
8. Termo de cooperação com a Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres 

                                                           
1 Disponível em <http://www.spm.gov.br/sobre/a-secretaria/subsecretaria-de-articulacao-institucional-e-acoes-

tematicas/coordenacao-geral-de-programas-e-acoes-de-saude-e-participacao-politica/acoes-de-saude/4-direitos-sexuais-e-
direitos-reprodutivos-cartilha.pdf/view>. Acesso em 20 abr. 2015.  
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9. Elaboração de documento sobre saúde sexual e reprodutiva para os 
países do Mercosul  
10. Apoio e desenvolvimento de pesquisas 
11. Atenção à saúde sexual e à saúde reprodutiva de adolescentes e jovens  
12. Atenção à saúde de homens e mulheres em situação de prisão 
13. Implantação e implementação de serviços para atenção às mulheres e 
adolescentes vítimas de violência sexual e doméstica e para atenção 
humanizada às mulheres em situação de abortamento 
14. Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal 

 

Nota-se, a partir dos objetivos estabelecidos pelo Governo para pautar a ações 
envolvendo direitos sexuais e reprodutivos, que a concepção destes direitos fora ampliada 
para compreender não somente o planejamento familiar e acesso aos meios de 
contracepção, mas também os cuidados antes, durante e após a concepção, incluindo a 
atenção à reprodução assistida, até então não contemplada pelas políticas públicas. 

A universalização dos direitos reprodutivos na seara das políticas públicas vem 
acontecendo por meio de diversas iniciativas institucionais, a exemplo da Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), implementada em agosto de 2009 pela 
Coordenação Nacional de Saúde dos Homens - CNSH/DAET/SAS/MS, componente do 
Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde, que traz como 
uma de suas metas “incluir os homens como sujeitos nos programas de saúde/direitos 
sexuais e reprodutivos, especialmente no que se refere às ações de contracepção, pré-natal 
e puericultura e cuidados familiares” (BRASIL, 2011). 

 
A PNAISH tem como diretriz promover ações de saúde que contribuam 
significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos 
seus diversos contextos sócio-culturais e político-econômicos, respeitando 
os diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos sistemas locais 
de saúde e tipos de gestão de Estados e Municípios. 
Para atingir o seu objetivo geral de promover a melhoria das condições de 
saúde da população masculina adulta – 20 a 59 anos – do Brasil, a 
Coordenação Nacional de Saúde dos Homens/CNSH/DAET/SAS/MS é 
desenvolvida a partir de cinco (05) eixos temáticos: 
[...] Saúde Sexual e Reprodutiva: busca sensibilizar gestores(as), 
profissionais de saúde e a população em geral para reconhecer os homens 
como sujeitos de direitos sexuais e reprodutivos, os envolvendo nas ações 
voltadas a esse fim e implementando estratégias para aproximá-los desta 
temática.(BRASIL, 2014) 

 

As políticas públicas relacionadas aos direitos reprodutivos se destinam ainda ao 
público composto por adolescentes e jovens, aos quais se direcionam algumas medidas 
específicas como o seminário “O SUS e a Saúde Sexual e Reprodutiva de Adolescentes e 
de Jovens”, realizado em 16/12/2014, em Brasília (DF).  

Observa-se ainda no campo dos direitos reprodutivos que fica evidenciada a 
desigualdade social, a qual se materializa na diferença de oportunidades, de acordo com a 
classe econômica, do exercício destes direitos. O acesso às técnicas de reprodução 
assistida e a alguns métodos contraceptivos (como o dispositivo intrauterino hormonal, por 
exemplo) está restrito a quem por eles pode pagar, de modo que a inclusão destas medidas 
nas políticas públicas destinadas à efetivação dos direitos reprodutivos tem o condão de 
lhes conferir acesso universal e, assim, minorar os impactos das desigualdades sociais. 

No campo das políticas públicas relacionadas aos direitos reprodutivos, cabe ao 
Estado assegurar que assuntos como concepção, contracepção, aborto, doenças 
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sexualmente transmissíveis e violência sexual, dentre outros, sejam colocados em pauta 
nas políticas públicas (ÁVILA, 2003, p. 468), garantindo mecanismos de promoção da saúde 
integral, compreendida não somente como ausência de doenças, mas sim como um estado 
de completo bem-estar físico e mental. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Muito se caminhou para que os direitos reprodutivos fossem reconhecidos como 
direitos humanos, sequer havendo consenso até os dias de hoje sobre sua aceitação como 
direito fundamental, diante da ausência de previsão expressa no artigo 5º da Constituição 
Federal. 

Todavia, diante da inequívoca adequação destes à pauta axiológica e 
principiológica da Constituição Federal, parece razoável admitir, com base na ampliação 
interpretativa prevista no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, a natureza 
fundamental dos direitos reprodutivos, os quais devem ser compreendidos dentro do 
contexto de planejamento familiar, como o livre exercício da reprodução (natural ou 
assistida) ou da contracepção. 

Nesta condição, cabe ao Estado assegurar sua observância, através de Políticas 
Públicas voltadas à sua concretização, sendo possível notar que nos últimos anos houve 
sensível avanço na elaboração de políticas públicas voltadas aos direitos reprodutivos, não 
apenas direcionadas às mulheres, mas aos homens e jovens, de modo a admitir os direitos 
reprodutivos como direitos humanos propriamente ditos. 

Apesar destes inegáveis avanços, há muito que se caminhar nas políticas públicas 
antes que o acesso ao exercício dos direitos reprodutivos seja realmente alçado a uma 
esfera de universalidade, assegurando a todos os indivíduos o direito de acesso aos meios 
de reprodução assistida, aos meios contraceptivos e a todo o atendimento, do pré ao pós-
parto. 

Certamente o comprometimento do Estado com a promoção de políticas públicas 
que atentem para os direitos reprodutivos dentro de um contexto de atendimento à saúde 
integral do indivíduo, independentemente de sexo, raça ou orientação sexual, tende a 
fortalecer o processo de democratização, contribuindo para a diminuição das desigualdades 
arraigadas na cultura brasileira por sua própria formação histórica. 
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