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RESUMO 
 
 

 
Este trabalho busca uma aproximação histórica para o entendimento da 
consolidação dos Direitos Reprodutivos e seu constante processo de construção e 
reconstrução ao longo dos anos. Tem como objetivo principal analisar a perspectiva 
de universalidade do acesso à saúde pública na particularidade da assistência à 
concepção e contracepção dentro do Programa de Planejamento Familiar ofertado e 
coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Rio das Ostras. 
Destaca também como os métodos cirúrgicos definitivos – vasectomia e laqueadura 
tubária - regulamentados pela Lei 9.263 de 12 de janeiro de 1996 e disponibilizados 
à população, podem ser acessados e realizados no âmbito municipal. Analisa ainda 
como as ações e concepções dos profissionais que atuam no Programa de 
Planejamento Familiar do Município de Rio das Ostras podem interferir ou não nas 
decisões e nos resultados alcançados pela população que buscam tais serviços 
públicos. 
 
Palavras-chave: Universalidade. Direitos Reprodutivos. Programa de Planejamento 
Familiar do Município de Rio das Ostras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

ABSTRACT 
 
 

 
This paper aims at an historical approach to understand the consolidation of 
reproductive rights, and their constant construction and reconstruction process over 
the years. Its main objective is to analyze the prospects of universal access to public 
health care, particularly the assistance to conception and contraception services 
provided by the Municipal Health Department of the City of Rio das Ostras. It also 
highlights how definitive surgical procedures, such as vasectomy and tubal ligation, 
which are regulated by Law 9263 of January 12th, 1996, are available to Rio das 
Ostras population, and may be accessed and performed  within the municipal scope. 
In addition, it analyzes how actions and concepts of professionals working in the 
Family Planning Program of the City of Rio das Ostras can interfere or not in the 
decisions and results achieved by the citizens who seek for such public services. 
 
Key words: Universal, Reproductive Rights, Family Planning Program in the county of 
Rio das Ostras. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A motivação pelo tema Planejamento Familiar surgiu durante a época em que 

realizei o estágio supervisionado em Serviço Social no Hospital Municipal de Rio das 

Ostras (HMRO), uma unidade de saúde inaugurada em dezembro de 2004 e que de 

acordo com a lei municipal nº 0425/2000 – em seu art.1º tem como finalidade 

específica, o atendimento, no âmbito municipal, de toda a população, prestando 

ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.  

Enquanto estagiária, dentre outras atividades pertinentes ao serviço social no 

HMRO, pude acompanhar e realizar diversas visitas aos leitos para abordagens aos 

usuários, logo após sua admissão e para o preenchimento da ficha social. Durante 

este período, a principal demanda existente foi, sem dúvida, o atendimento à mulher. 

Estes atendimentos se concentravam nas situações de emergência durante o pré-

natal, no atendimento para realização do parto e também no caso intercorrências 

médicas durante o puerpério.  

Dentre muitos atendimentos realizados, um especificamente chamou bastante 

a minha atenção. Uma paciente estava internada para a realização de seu segundo 

parto cesáreo e seria submetida a uma cirurgia de laqueadura de trompas.  Até 

então, procedimentos cotidianos no ambiente hospitalar, porém o que realmente 

despertou meu interesse foi a fala desta mulher acerca da facilidade de acesso ao 

Programa de Planejamento Familiar oferecido pelo serviço de saúde municipal.  

A facilidade encontrada foi justamente não ter dependido de conhecidos, nem 

de favores, mas sim ter a possibilidade de participar do programa que havia exigido 

dela apenas a participação nas reuniões com a enfermagem, espaço em que vários 

métodos contraceptivos foram discutidos. A usuária relatou ainda ter sido atendida 

pelos profissionais responsáveis pelo programa, ou seja, o assistente social, o 

psicólogo e o médico.  

Fiquei muito surpresa, pois foi a primeira vez vi uma paciente afirmar que o 

acesso ao Programa de Planejamento Familiar foi simples, dependendo apenas da 

sua disponibilidade em cumprir as etapas exigidas pela equipe de saúde. Ela relatou 

ainda que seu companheiro havia participado de uma destas etapas.  

Em outras abordagens, quando por alguma razão era identificado que a 

paciente poderia buscar o Planejamento Familiar para atender demandas 
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relacionadas aos direitos reprodutivos, como, por exemplo as tentativas de aborto 

mal sucedidas, o nascimento de filhos não programados e algumas vezes 

indesejados, muitas afirmavam não ter conhecimento sobre a disponibilidade de um 

serviço público desta natureza.  

Entre as usuárias que diziam conhecer, ainda que minimamente, o programa, 

a grande reclamação era exatamente não ter a disponibilidade que o serviço 

requeria, ou seja, tempo para participar das reuniões ou das consultas com os 

profissionais. Existiam ainda os casos de mulheres que buscavam o Programa de 

Planejamento Familiar com o único objetivo de realizar a laqueadura, mas por não 

atenderem aos requisitos exigidos na lei, eram orientadas a usar outros métodos 

contraceptivos o que muitas vezes resultava em uma nova gravidez.  

Quando perguntadas sobre a possibilidade de seus companheiros ou maridos 

realizarem a vasectomia, estas mulheres relatavam enorme preconceito dos homens 

com relação a este procedimento.  

Ainda no contexto da experiência de estágio, pude observar que resultado 

final era que muitas não aderiam, outras desistiam do processo iniciado ou ainda 

diziam saber que o ideal era buscar diretamente a ajuda de pessoas conhecidas, 

que pudessem dar uma “força” na realização da laqueadura. 

Após a realização do estágio e em conversas com profissionais que 

trabalhavam no Programa de Planejamento Familiar, o relato foi sempre parecido. 

Afirmam que geralmente o que leva as usuárias a buscar o serviço é o interesse 

inicial na realização da laqueadura de trompas. A partir daí, diversas inquietações 

me instigaram e defini tratar deste tema no TCC, justamente pelas particularidades 

da formação que agora concluo – em Serviço Social - e que me possibilitou 

elementos para identificar aspectos dos processos de socialização típicos do 

capitalismo e de como estes processos impactam nas definições e escolhas no que 

se refere ao planejamento familiar. 

Acredito que o senso comum quanto ao termo Planejamento Familiar, exista 

pois muitas pessoas pensam que o termo trata exclusivamente da limitação da 

fecundidade feminina através de método cirúrgico, ou seja a laqueadura de trompas, 

ideia que foi amplamente difundida no Brasil nos anos 1970, como veremos mais à 

frente. 

A difusão de ideias típicas do senso comum também constitui o processo de 

socialização, através do qual os indivíduos se tornam membros de uma sociedade 
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ou de uma coletividade, ocorre desde que somos bem jovens. Tal processo 

geralmente se dá através de um conjunto de pré-noções adquiridas no meio em que 

cada pessoa está inserida, dando origem ao que podemos chamar de senso 

comum, ou seja, quando as formas de conhecimento, elaboradas e transmitidas 

dentro deste processo de socialização demonstra uma visão parcial que a maioria 

das pessoas ou grupos tem a respeito de certos acontecimentos ou assuntos. As 

pessoas admitem certa ideia, comum a um grupo, ainda que não a entendam. 

Geralmente o senso comum e a ideologia das classes dominantes é o que 

prevalece, pois estão ligados a grupos de interesses que tem mais condição de 

divulgar e difundir suas ideias. 

Löwy (2008:12) enumera as diferenças entre o conceito de ideologia para 

Marx, Lenin e Mannheim. Segundo o autor, Marx considerava o termo pejorativo e 

apreendido de forma crítica, significa uma falsa consciência da realidade que se dá 

através da ideologia dominante, ou seja, as ideias das classes dominantes são 

exatamente as ideologias dominantes na sociedade. Para Lenin, o conceito de 

ideologia não teria o sentido pejorativo e negativo utilizado por Marx, relacionando-

se a qualquer doutrina sobre a realidade social e que tenha vínculo com uma 

posição de classe, seja ela burguesa ou proletária.  Para Mannheim, a ideologia, 

enquanto um conjunto de ideias, serviria para estabilizar, legitimar, ou ainda 

reproduzir a ordem estabelecida, num sentido conservador e mantenedor da ordem 

estabelecida. Nesse sentido, o autor afirma que Marx nunca falou de uma ideologia 

do proletariado, visto que aparece sempre como um elemento vinculado às classes 

dominantes (2008:32).  

No mesmo sentido, Chaui (2007:32) afirma que o discurso ideológico oculta 

as contradições, assim as diferenças e divisões entre classes acabam sendo 

entendidas como o resultado das diferentes condições de vida de cada pessoa. Para 

a autora: 

 
“Através da ideologia, são montados um imaginário e uma lógica da 
identificação social com a função precisa de escamotear o conflito, 
dissimular a dominação e ocultar a presença do particular, enquanto 
particular, dando-lhe a aparência do universal (Chaui, 2007:32).” 

 
O trabalho do assistente social deve produzir e difundir, dentre outras coisas, 

conhecimento através de uma ruptura com o senso comum. Para tanto, no dia a dia, 

o profissional deve estar atento aos registros que faz e aberto a repensar os 
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atendimentos que realiza buscando perceber quais as possibilidades profissionais 

que se apresentam tendo como objetivo final intervir efetivamente na comunidade e 

na instituição em que atua. Ou como dito por Chaui (2008:39) “encontrar o vínculo 

entre racionalidade e objetividade para encontrarmos a brecha por onde possa 

passar o contradiscurso e a contraprática que definem a crítica” 

Assim, considerando um dos princípios fundamentais do código de ética dos 

Assistentes Sociais, “o posicionamento a favor da equidade e justiça social, que 

assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sociais, bem como sua gestão democrática” este estudo será conduzido 

com o objetivo analisar a perspectiva de universalidade do acesso aos direitos 

reprodutivos, enquanto política de saúde pública, na particularidade do planejamento 

familiar no município de Rio das Ostras. 
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2. DIREITOS REPRODUTIVOS 

 

Na modernidade1, podemos identificar a premência de uma série de direitos e 

deveres partilhados entre Estado e cidadãos que a vida em sociedade2 requer. Tais 

direitos e deveres, comumente são estabelecidos em leis, normas e acordos legais. 

Neste estudo, será discutido um dos direitos fundamentais dos cidadãos, identificado 

como o direito das pessoas de decidirem, de forma livre e responsável, se querem 

ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas; o 

direito a informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos e o direito 

de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e 

violência. 

Muitos temas referentes aos direitos reprodutivos poderiam ser objeto de 

estudo, como questões relativas à seguridade social como a licença maternidade e 

paternidade, as questões abordadas pelo código civil, por exemplo as novas 

técnicas reprodutivas ou ainda o início da personalidade civil ou ainda questões 

relativas ao direito penal (estupro, assédio sexual, aborto, violência doméstica, etc.), 

porém neste trabalho o enfoque principal será no âmbito da saúde,  e 

necessariamente no que se refere ao planejamento familiar. 

Assim, o que entendemos hoje como direitos reprodutivos é fruto de uma 

conquista histórica, resultado de diversos movimentos sociais ao longo dos anos.  

Para melhor compreensão acerca do termo direitos reprodutivos, neste 

trabalho serão destacados diversos acordos legais e normas já estabelecidas, que 

descrevem uma série de direitos básicos e fundamentais para a manutenção da vida 

de todos os seres humanos, sejam eles homens, mulheres, adultos ou crianças.  

Sabemos que a história do Brasil foi marcada por influência do catolicismo3, 

onde a maternidade sempre foi enaltecida e a reprodução humana sempre esteve 

                                                             
1
 Segundo Outhwaite & Bottomore (1996: 473-472) modernidade é um conceito de contraste, neste sentido,  

pode aparecer em contextos e épocas diferentes, com significados também distintos, contudo, os autores 
também afirmam: “O iluminismo do século XVIII não apenas interpôs “medieval” entre “antigo” e “moderno” como  
fez a identificação crucial  do moderno com o aqui e agora. Isso acrescentou nova fluidez ao conceito. Daí em 
diante a sociedade moderna era a nossa sociedade, o tipo de sociedade em que vivíamos, fosse no século XVIII 
o no século XX. [...] Modernizar era ocidentalizar. [...] Mas a modernidade não é sociedade ocidental em 
nenhuma de suas fases particulares. Ela é o princípio da sociedade ocidental como tal”. Tal reflexão é importante 
para situar que o presente estudo parte da compreensão de que existem diversas formas sociais e culturais e 
que, aqui, tratarei das particularidades das situações analisadas num determinado recorte territorial e temporal. 
2
 Aqui, novamente destaco que estou partindo de um determinado marco histórico e social, obviamente, existem 

outros tipos e formas de vida em sociedade. 
3
 Em suas “Histórias Íntimas – sexualidade e erotismo na história do Brasil”, Mary Del Piore nos explica: “A 

perseguição da Igreja Católica às formas de prazer sexual dentro do casamento se enraizou com lentidão, mas 
de forma definitiva. No confessionário, nas missas dominicais e festas religiosas, pecava-se, é fato. Mas 
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atrelada à vontade divina, porém, o processo histórico constituiu novas exigências à 

vida familiar, ao longo dos séculos, a relação das mulheres com seus corpos, seus 

companheiros e sua inserção social se alterou profundamente, a ponto do debate 

sobre as questões reprodutivas, começar a tomar forma no Brasil em meio à 

Ditadura Militar, por volta dos anos 1970, primeiramente pelo movimento feminista. 

Este movimento inicialmente foi encabeçado por mulheres que retornavam ao Brasil 

após a anistia política, além de profissionais graduadas, inseridas no mercado de 

trabalho e de classe média. Nesta época, o acesso aos contraceptivos orais não era 

simples, tampouco barato e um dos temas debatidos pelo movimento era o aborto. A 

grande reivindicação do movimento feminista, sem dúvida, foi a necessidade da 

mulher exercer o controle sobre seu corpo sem qualquer tipo de restrição, sejam 

elas religiosas ou morais.  

Atualmente, assim como o acesso à saúde, o planejamento familiar, também 

é assegurado pela Constituição Federal. Existem normas, políticas e programas que 

orientam a efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos da população, e que 

estabelecem os direitos e obrigações entre Estado e cidadão e que não estão 

restritos apenas a concepções de proteção quanto à reprodução, mas que tratam 

principalmente do exercício da sexualidade e da reprodução humana, direcionados à 

busca de autonomia sexual, respeitando diferenças entre os indivíduos, integrando 

direitos sociais - saúde, educação e trabalho - aos direitos individuais - vida, 

igualdade e liberdade. No próximo item traçarei um breve panorama da relação entre 

a luta pelos direitos reprodutivos e sua materialização em legislações, considerando 

esta trajetória articulada às lutas por cidadania. 

 

2.1 – Direitos Reprodutivos, cidadania e legislação 

 

Para direcionar de forma adequada este trabalho, se faz necessário um 

entendimento sobre as lutas e conquistas relativas aos direitos reprodutivos ao longo 

da história.  

Em 1919 e ao fim da Primeira Guerra Mundial, foi criada a Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, sendo o Brasil um dos membros fundadores. Tal 

                                                                                                                                                                                              
absorviam-se, também, os mandamentos das leis de Deus severo e casto. A vigilância sobre os corpos e a 
sexualidade conjugal incentivou a dupla moral dos homens. Em casa, faziam filhos. Era o “trique-trique”, como 
dizia Gregório Matos: “O casado de enfadado/ por não ter a quem lhe aplique/ anda já tão desleixado/ que inda 
depois de deitado/ não faz senão trique-trique.” (2011:52-53) 
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organização tinha como responsabilidade formular normas internacionais de trabalho 

para promoção da justiça social, através de recomendações e convenções. Tais 

convenções, quando ratificadas por um país, eram inseridas no ordenamento 

jurídico vigente daquele país. Uma das primeiras convenções adotadas pela OIT, 

tratava da proteção à maternidade, estabelecendo em seu artigo 3º, por exemplo, 

que a mulher trabalhadora (grafia da época): 

 
Em todos os estabelecimentos industriaes ou commerciaes, publicos ou 
privados, ou nas suas dependencias, com excepção dos estabelecimentos 
onde só são empregadas os membros de uma mesma familia, uma mulher 
a) não será autorizada a trabalhar durante um periodo de seis semanas, 
depois do parto; b) terá o direito de deixar o seu trabalho, mediante a 
exbibição de um attestado medico que declare esperar-se o parto, 
provavelmente dentro em seis semanas; c) receberá, durante todo o periodo 
em que permanecer ausente, em virtude dos paragraphos (a) e (b), uma 
indemnização sufficiente para a sua manutenção e a do filho, em bôas 
condições de hygiene; a referida indemnização, cujo total exacto será fixado 
pela autoridade competente em cada paiz, terá dotada pelos fundos 
publicos ou satisfeita por meio de um systema de seguros. Terá direito, 
ainda, aos cuidados gratuitos de um medico ou de uma parteira. Nenhum 
erro, da parte do medico ou da parteira, no calculo da data do parto, poderá 
impedir uma mulher de receber a indemnização, á qual tem direito a contar 
da data do attestado medico até áquella em que se produzir o parto; d) terá 
direito em todos os casos, si amamenta o filho, duas folgas de meia hora 
que lhe permittam o aleitamento. (OIT -  Convenção relativa ao Emprego 
das Mulheres antes e depois do parto, 1919, artigo 3) 

 

Ainda que as normas acima tenham sido elaboradas em 1919, só foram 

promulgadas no Brasil através do Decreto 423 de 1935 e ainda que vislumbrassem 

alguma mudança, identifica-se que as mulheres que trabalhavam em 

estabelecimentos onde todos os empregados eram membros de uma mesma 

família, não tinham acesso a tais direitos.  

Após a segunda guerra mundial, em 1945, com o objetivo de manter a paz 

mundial e a cooperação na esfera econômica, social e humanitária entre diversos 

países, foi criada a Organização das Nações Unidas – ONU.   

Em 10 de dezembro de 1948 a ONU proclama a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos – DUDH , e conforme o seu preâmbulo: 

 
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; Considerando que 
o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos 
bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de 
um mundo em que os todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da 
liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado 
como a mais alta aspiração do ser humano comum; Considerando ser 
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essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, 
para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião 
contra a tirania e a opressão; Considerando ser essencial promover o 
desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, Considerando que 
os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos 
direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e 
na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram 
promover o progresso social e melhores condições de vida em uma 
liberdade mais ampla, Considerando que os Estados-Membros se 
comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o 
respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a 
observância desses direitos e liberdades; Considerando que uma 
compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta 
importância para o pleno cumprimento desse compromisso [...] (Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, 1948, Preâmbulo) 

 

Alguns pontos do prêambulo merecem ser destacados neste trabalho, ainda 

que saibamos que muitas vezes direitos tão básicos como estes são violados 

indiscriminadamente pelo mundo. São eles: o reconhecimento de homens e 

mulheres como portadores de direitos iguais e inalienáveis e com direito à liberdade 

de palavra e de crença, o reconhecimento de que atos bárbaros aconteceram no 

mundo pela violação a estes e outros direitos humanos básicos e ainda o 

reconhecimento de que direitos humanos violados podem levar a população a se 

manifestar contra quem os oprime.  

Assim, a Declaração Universal dos Direitos do Homem ainda que muitas 

vezes desrespeitada4, é considerada um marco na história mundial por ter 

estabelecido a proteção universal dos direitos humanos ao redor mundo e por ter 

sido elaborada em conjunto por representantes de diferentes culturas, orientando 

ainda a elaboração das constituições de alguns países. Possibilitou ainda diversas 

outras conquistas, que foram legitimadas pelo governo brasileiro ao longo dos anos 

e que também orientam este estudo. 

Através do Pacto Internacional dos Diretos Econômicos Sociais e Culturais, 

realizado em 1966, os Estados-parte comprometeram-se, dentre outros direitos a: 

garantir igualdade entre homens e mulheres, quanto às questões econômicas, 

sociais e culturais; a garantir à família proteção e assistência, em especial para a 

sua constituição e enquanto for responsável pelos filhos; garantir que o matrimônio 

                                                             
4
 Em Ética e Direitos: ensaios críticos, Barroco (2010:58), destaca que “embora em certos momentos históricos 

os movimentos de DH alcancem vitórias significativas, permanece, ao longo de sua história social, a contradição 
que os inscreve na sociedade de classes: a defasagem entre seus pressupostos universais e sua objetivação 
prática em estruturas sociais fundadas em divisões de classe, de poder econômico e sociopolítico. Na verdade, a 
necessidade de reivindicar direitos já atesta a sua ausência na vida social, donde se evidencia que – em dadas 
condições históricas – a sua universalidade tende também a se tornar abstrata (grifo da autora). 
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seja consentido pelos cônjuges e garantir às mães proteção especial antes e depois 

do parto, concedendo às mães que trabalham que este período seja remunerado. 

Em 1968, foi realizada a I Conferência Mundial de Direitos Humanos em 

Teerã. Nesta conferência foi feita uma avaliação dos avanças feitos desde a 

proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a reafirmado que os 

governos deveriam redobrar esforços para que todos tivessem uma vida livre e 

digna, capaz de proporcionar pleno desenvolvimento físico, mental e ainda o bem 

estar social e espiritual de todos os cidadãos. 

As Nações Unidas no ano de 1979 instituíram a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é 

considerada a lei internacional dos direitos da mulher. A convenção, através de um 

comitê composto por vinte e três especialistas em questões femininas de diversas 

partes do mundo e eleitas pelos estados-membros para um mandato de quatro 

anos, tem como função primordial estabelecer diretrizes para resguardar os direitos 

das mulheres, através de medidas que eliminem todas as formas de discriminação 

em reuniões que acontecem a cada dois anos.  Vejamos algumas das 

determinações que nortearam a criação da Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra a Mulher, comumente conhecida pela sigla 

inglesa – CEDAW.  

 
CONVENCIDOS de que a participação máxima da mulher, em igualdade de 
condições com o homem, em todos os campos, é indispensável para o 
desenvolvimento pleno e completo de um país, o bem-estar do mundo e a 
causa da paz, TENDO presente a grande contribuição da mulher ao bem-
estar da família e ao desenvolvimento da sociedade, até agora não 
plenamente reconhecida, a importância social da maternidade e a função 
dos pais na família e na educação dos filhos, e conscientes de que o papel 
da mulher na procriação não deve ser causa de discriminação, mas sim que 
a educação dos filhos exige a responsabilidade compartilhada entre homens 
e mulheres e a sociedade como um conjunto, RECONHECENDO que para 
alcançar a plena igualdade entre o homem e a mulher é necessário 
modificar o papel tradicional tanto do homem como da mulher na sociedade 
e na família, RESOLVIDOS a aplicar os princípios enunciados na 
Declaração sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher e, para 
isto, a adotar as medidas necessárias a fim de suprimir essa discriminação 
em todas as suas formas e manifestações [...] (Convenção CEDAW 1979, 
Preâmbulo) 

 

As primeiras determinações do comitê entraram em vigor em 1981. No Brasil, 

apenas em 1984 foi ratificada, com algumas reservas quanto aos direitos do homem 

e da mulher em relação ao casamento, que foram retiradas após dez anos. 
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A II Conferência Mundial sobre Direitos Humanos aconteceu em Viena, no 

ano de 1993. É importante ressaltar que nesta conferência os direitos humanos 

foram tratados como universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados, 

reafirmando o direito ao desenvolvimento, como sendo direito universal, inalienável e 

parte integral dos direitos fundamentais, sem distinções de qualquer espécie, sendo 

missão prioritária a prevenção, combate e eliminação do racismo, da discriminação 

racial, da xenofobia e da intolerância pertinentes a estes comportamentos. 

Todo esse movimento político relatado - das conferências realizadas aos 

comitês formados - foi determinante para que a consolidação do que hoje 

chamamos de direitos reprodutivos. 

Atualmente o conceito relacionado aos direitos reprodutivos está legitimado 

por determinações do Plano de Ação da Confederação Internacional sobre 

População e Desenvolvimento, que ocorreu em 1994 no Cairo, que àquela época 

trazia à tona o debate populacional, já em sua introdução: 

 
O mundo passou por mudanças de longo alcance nas duas últimas 
décadas. Progresso significativo foi feito em muitos campos importantes 
para o bem-estar do homem, mediante esforços nacionais e internacionais. 
Entretanto, os países em desenvolvimento ainda enfrentam sérias 
dificuldades econômicas e um ambiente econômico internacional 
desfavorável, e aumentou em muitos países a quantidade de pessoas que 
vivem em estado de pobreza absoluta. Muitos dos recursos básicos de que 
dependerão as gerações futuras para sua sobrevivência e bem-estar estão 
sendo exauridos em todo o mundo, intensificando-se a degradação 
ambiental levada a efeito por sistemas não-sustentáveis de produção e 
consumo, por um crescimento demográfico sem precedente, por uma 
pobreza generalizada e persistente e pela desigualdade social e econômica. 
Problemas ecológicos, como a mudança global do clima, em grande parte 
produzida por sistemas não sustentáveis de produção e consumo, somam-
se às ameaças ao bem-estar das futuras gerações. Começa a se manifestar 
um consenso global sobre a necessidade de aumentar a cooperação 
internacional no que tange a população no contexto de um desenvolvimento 
sustentável [...] (Relatório CIPD 1994 - Capítulo 1, Preâmbulo 1.2) 

 

Este Plano de Ação, comumente reconhecido como Documento do Cairo, tem 

como um dos seus objetivos principais garantir o direito à saúde reprodutiva e sexual 

de sujeitos que vinham sendo negligenciados pelas normas existentes, como 

mulheres solteiras, homens, adolescentes e idosos. Este novo público se torna alvo 

para a implementação e o desenvolvimento de programas e políticas públicas, que 

até então beneficiavam apenas os casais quanto ao assunto reprodução e 

sexualidade, como podemos ver na justificativa de ação a seguir:  
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[...] os direitos de reprodução abrangem certos direitos humanos já 
reconhecidos em leis nacionais, em documentos internacionais sobre 
direitos humanos e em outros documentos de acordos. Esses direitos se 
baseiam no reconhecido direito básico de todo casal e de todo indivíduo de 
decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a 
oportunidade de seus filhos e de ter a informação e os meios de assim o 
fazer, e o direito de gozar do mais alto padrão de saúde sexual e de 
reprodução. Inclui também seu direito de tomar decisões sobre a 
reprodução, livre de discriminação, coerção ou violência, conforme expresso 
em documentos sobre direitos humanos. No exercício desse direito, devem 
levar em consideração as necessidades de seus filhos atuais e futuros e 
suas responsabilidades para com a comunidade. A promoção do exercício 
responsável desses direitos por todo indivíduo deve ser a base fundamental 
de políticas e programas de governos e da comunidade na área da saúde 
reprodutiva, inclusive o planejamento familiar. Como parte de seus 
compromissos, toda atenção deve ser dispensada à promoção de relações 
mutuamente respeitosas e equitativas entre os sexos, particularmente, à 
satisfação de necessidades educacionais e de serviço de adolescentes para 
capacitá-los a tratar sua sexualidade de uma maneira positiva e 
responsável. A saúde reprodutiva é motivo de frustração de diversos povos 
do mundo por causa de fatores tais como: níveis inadequados de 
conhecimento da sexualidade humana e informação e serviços inadequados 
ou de pouca qualidade na área da saúde reprodutiva; a predominância de 
um comportamento sexual de alto risco; práticas sociais discriminatórias; 
atitudes negativas com relação à mulher e à jovem; o limitado poder que 
têm muitas mulheres e moças sobre suas próprias vidas sexuais e 
reprodutivas. Os adolescentes são particularmente vulneráveis por causa de 
sua falta de informação e de acesso a serviços pertinentes na maioria dos 
países. Homens e mulheres mais idosos têm diferentes problemas de saúde 
reprodutiva e sexual, muitas vezes tratados de maneira inadequada. 
(Relatório CIPD 1994 – Capítulo 7, Alínea 7.3) 

 

Em 1995, em Pequim aconteceu a IV Conferência Mundial da Mulher, 

momento em que foram determinadas áreas críticas a serem superadas, objetivos 

estratégicos e ações específicas para que o empoderamento da mulher fosse 

possibilitado e para que a igualdade entre os sexos fosse exercida. A plataforma de 

ação desta conferência é um marco determinante para a promoção e para a defesa 

dos direitos da mulher até os dias de hoje, pois estabeleceu diretrizes para a 

formulação, implementação e aprimoramento de políticas que evitem a 

discriminação e que promovam a igualdade feminina, além de colocar em pauta as 

questões de gênero que envolvem as relações humanas, além de críticas à 

feminização da pobreza, como vemos a seguir: 

 
Na repartição do poder econômico, disparidades baseadas no gênero 
constituem do mesmo modo um importante fator coadjuvante para a 
pobreza da mulher [...]Uma análise das políticas e dos programas baseada 
no gênero é, portanto, um elemento essencial das estratégias de redução 
da pobreza. Para erradicar a pobreza e conseguir o desenvolvimento 
sustentável, as mulheres e os homens devem participar plena e igualmente 
da formulação das políticas e estratégias macroeconômicas e sociais para a 
erradicação da pobreza. Isso não pode ser alcançado apenas por meio de 
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programas contra a pobreza, mas requer a participação democrática e 
mudanças nas estruturas econômicas, com vistas a garantir o acesso de 
todas as mulheres aos recursos, às oportunidades e aos serviços 
públicos.[...] A feminização da pobreza, recentemente, começou também a 
ser um sério problema nos países com economia em transição, como 
conseqüência de curto prazo do processo de transformação política, 
econômica e social. Além de fatores de caráter econômico, contribuem 
também para a feminização da pobreza a rigidez das funções que a 
sociedade atribui por razões de gênero e o limitado acesso da mulher ao 
poder, à educação, à capacitação e aos recursos produtivos, assim como 
novos fatores que ocasionam insegurança para as famílias.(Declaração e 
Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher, Pequim 
1995 Capítulo IV p. 163-164 
 

Sobre o termo empoderamento, Baquero (2012) afirma que o termo não é 

novo tendo sua origem na reforma protestante, após a tradução da bíblia 

originalmente em latim, permitindo que um número maior de pessoas a oportunidade 

leitura e interpretação própria, o que de certa forma deu a estes sujeitos a 

possibilidade de escolher entender e os caminhos da sua própria religiosidade. Na 

literatura o termo empoderamento geralmente é analisado sob formas diversas e 

geralmente está direcionado às discussões sobre melhorias na qualidade de vida e 

dignidade humana ou ainda em discussões que visam uma melhora na prestação de 

serviços e aumento da responsabilidade social.  

No século XX nos países desenvolvidos, o termo estava diretamente ligado às 

lutas por direitos civis, ao movimento feminista e à ideologia da ação social. E 

precisamente nos anos 90 seu significado estava mais direcionado na afirmação do 

direito à cidadania sob diversos aspectos, como a prática médica, a educação em 

saúde, a ação comunitária, a justiça e a politica. A autora, exemplifica a utilização do 

termo sob dois aspectos. Empoderar enquanto ação de dar poder a outro, onde o 

grupo a ser “empoderado” é objeto de ação, passivo e incapaz de sua própria ação 

de poder. E empoderar sob o ponto de vista onde as pessoas são chamadas a 

buscar alternativas para buscar o poder por meio de seus esforços. Baquero (2012), 

afirma ainda que o termo apesar de estar diretamente ligado a “formas alternativas 

de se trabalhar as realidades sociais, suporte mútuo, formas de democracia 

participativa”, o neoliberalismo se apropriou do termo de forma “indevida”, 

relacionando o empoderamento, o desenvolvimento e a redução da pobreza dentro 

de perspectivas diferentes. Uma, onde a sociedade civil é entendida como 

independente do Estado e outra onde a sociedade civil é vista como um “espaço 

público para a emancipação dos grupos dominados e excluídos” . 
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Esta lógica de aumento de poder, de autoestima e autoafirmação, como forma 

de libertação, deve ser problematizada. O ser humano é sujeito histórico e social, e 

sua inserção na sociedade está condicionada por diversos fatores, muitas vezes 

alheios à vontade deste ser humano. Assim suas escolhas e decisões são feitas a 

partir de sua subjetividade que se constitui também relacionada a determinadas 

condições econômicas, culturais e sociais5.  

Nesse sentido, podemos afirmar que o termo empoderamento no contexto da 

IV Conferência Mundial da Mulher, a nível individual e psicológico, imprimia a ideia 

de que a mulher seria capaz de direcionar todos os processos que influenciavam 

sua vida, promovendo o crescimento e a autonomia feminina, como também a 

integração de indivíduos antes excluídos aos sistemas de atendimento, Contudo, 

essa integração não ocorre de forma automática ou linear, já que outros fatores 

como as diferenças de desenvolvimento de cada sociedade, sejam elas econômicas, 

culturais, políticas e até mesmo as afetivas. O empoderamento vivenciado pelas 

mulheres em cada parte do mundo ou do país, terá suas peculiaridades, suas 

diferenças e portanto será exercido de formas diferenciadas.  

Todas estas convenções, pactos e documentos foram muito importantes para 

a história mundial, pois contém diretrizes que garantem a defesa dos direitos 

reprodutivos com base nos direitos humanos e englobando uma série de direitos 

sociais (saúde, educação e trabalho) e individuais (vida, igualdade e liberdade), no 

intuito de minimizar violações aos direitos dos individuais e coletivos, como o direito 

de homens e mulheres exercerem sua sexualidade sem nenhum tipo de 

discriminação e decidindo sobre sua reprodução sem sofrer nenhum tipo de 

discriminação, coerção ou violência.  

 
A atual concepção dos direitos reprodutivos não se limita à simples proteção 
da reprodução. Ela vai além, defendendo um conjunto de direitos individuais 
e sociais que devem interagir em busca do pleno exercício da sexualidade e 
reprodução humana. Essa nova concepção tem como ponto de partida uma 
perspectiva de igualdade e equidade nas relações pessoais e sociais e uma 
ampliação das obrigações do Estado na promoção, efetivação e 
implementação desses direitos (Ventura, 2004:19) 

 

                                                             
5
 Marx em O 18 de Brumário de Luís Bonaparte alertou: “Os homens fazem a sua própria história, mas não a 

fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é 
feita, mas estas lhe foram transmitidas assim como se encontram. A tradição de todas as gerações passadas é 
como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos” (2001:25) 
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É importante assinalar que direitos na sociedade capitalista são também 

conquistas e que todas estas normativas, convenções e pactos seriam e são 

inócuos sem a presença de sujeitos atuantes reivindicando sua efetivação. 

Assim, ao analisar o papel das lutas sociais na constituição de direitos no 

Brasil, Gohn (2003:202) destaca que o país viveu entre os anos de 1970 e 1980 um 

período de grande participação popular junto às lideranças político-partidárias, numa 

busca pelo direito de igualdade, onde um novo caráter comunitário surge das 

reinvindicações da sociedade civil organizada que naquele momento buscava junto 

aos movimentos sociais a “articulação entre os valores morais, ao terreno das 

carências econômicas com o desejo da mudança política” obtendo assim 

legitimidade social. Já nos anos 1990, a autora afirma que as lutas são menos 

populares e com a participação de diferentes representações de classe.  

Para Bobbio (2004:05), os direitos do homem são históricos e “resultado da 

defesa de novas liberdades contra velhos poderes”. Afirmação que pode ser 

constatada ao observarmos a trajetória histórica do que atualmente entendemos 

como direitos reprodutivos. Particularizado um pouco mais minha abordagem, irei 

discutir no próximo item, um dos elementos dos direitos reprodutivos e também o 

foco mais específico deste estudo – O planejamento familiar. 

 

2.2 – Planejamento Familiar no Brasil 

 

Em Família Brasileira - a base de Tudo, Monteiro (1994:172) estuda a Saúde 

Reprodutiva no Brasil no período de 1940 a 1990, destacando que o aumento da 

participação feminina no mercado de trabalho, o aumento de escolaridade e ainda o 

acesso às informações, foram fatores que contribuíram significativamente para que a 

partir dos anos 1960 a taxa de natalidade brasileira apresentasse um declínio, 

quando a fecundidade por mulher passou de seis para aproximadamente três filhos, 

ainda que historicamente áreas rurais apresentem taxa de fecundidade maior que 

áreas urbanas. 

Somado a este fator, o estudo destaca a dificuldade que muitas mulheres, 

principalmente as de baixa renda encontram para realizar o acompanhamento pré-

natal, seja em área rural ou área urbana. Segundo o autor, em 1986 na região 

nordeste - 14% das mulheres utilizava algum método anticoncepcional. Um salto 

considerável foi observado na região sudeste, onde 32% da população feminina 
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também utilizava algum método anticoncepcional.  Quanto à esterilização feminina, 

o estudo demonstrou que o maior índice encontrado foi na região centro-oeste - 32% 

contra 13% no nordeste, o que poderia também demonstrar um recorte na renda 

destas mulheres, que muitas vezes pagavam pela realização do procedimento.  

Outro dado levantado na pesquisa demonstra que entre os anos de 1984 e 

1989, cerca de 15% das mulheres entre 30 e 39 anos, afirmaram ter passado por 

pelo menos um episódio de abortamento. O estudo sugere também que grande 

parte destas interrupções foi provocada de forma clandestina ou improvisada, 

gerando risco para a saúde e a vida destas mulheres, já que o aborto, quando não 

ocorre de forma natural, é considerado uma prática ilegal no país.  

No Brasil durante os anos 1970 e 1980, a esterilização feminina em massa 

ocorreu de maneira alarmante e de forma a cumprir com as exigências de credores 

internacionais como o Fundo Monetário Internacional, tendo um caráter 

explicitamente discriminatório, direcionado principalmente aos pobres. Após o 

movimento de reforma sanitária, iniciado em 1980, o movimento feminista brasileiro 

influenciou a criação do Programa de Assistência Integral à Mulher (PAISM) em 

1983, o que contribuiu para a formulação de políticas de saúde para as mulheres no 

país, conforme a pesquisa de Lindner, Coelho e Carraro: 

 
A história do movimento feminista está profundamente ligada ao debate 
sobre o controle da população e o planejamento familiar. Trazendo para o 
cenário político temas ligados à saúde da mulher, reafirmando o direito de 
opção sobre a vida reprodutiva e sexual como valores centrais da cidadania 
feminina e reivindicando uma atitude do Estado coerente com estes 
princípios, as feministas criticavam as tendências pró ou antinatalistas 
calcadas em preceitos religiosos, econômicos ou geopolíticos, ou em metas 
demográficas. 

 

Segundo Osis (1998), o grupo que em 1983 desenvolveu a proposta de 

criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher era formado por 

profissionais que desde os anos 1970 já debatiam formas de prestar à mulher uma 

assistência integral, não fragmentada. A proposta apresentada especificava as 

normas técnicas e as bases doutrinárias do programa de forma a garantir sua 

aceitação pela sociedade e a sua implantação imediata. 

Nesse contexto, foi divulgado oficialmente no Brasil em 1984 o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que deveria assegurar a todas as 

mulheres, em qualquer estágio de suas vidas, assistência integral e universal, de 

forma a promover a saúde, incluindo a criação de políticas que permitissem o 



25 
 

acesso aos métodos contraceptivos e também ao planejamento familiar, 

promovendo o controle da fecundidade livre de qualquer caráter coercitivo para as 

famílias participantes e sem nenhum vínculo com a solução de problemas sociais e 

econômicos do país. Osis (1998) afirma que mesmo que não tenha sido efetivado 

em todo o país, a criação do PAISM, levou diversos setores da população brasileira 

a debater a concepção e o planejamento familiar, e independente de um 

posicionamento favorável ou não, foi sem dúvida o primeiro passo para que grande 

parte da população brasileira tivesse conhecimento e acesso aos métodos 

contraceptivos e apesar das suspeitas levantadas com sua a criação, como a 

possível regulação de um plano de controle populacional frente às pressões 

externas, o fato é que o programa ao estabelecer normas técnicas para a regulação 

da fecundidade, atendia a questão levantada pelo movimento feminista, quanto ao 

controle da mulher sobre seu próprio corpo e incorporava os ideais de integralidade 

e universalidade no acesso à saúde da população feminina.   

Após o fim da Ditadura Militar em 1985, foi necessária a construção de uma 

nova carta magna brasileira. Assim em 05 de outubro de 1988 a Constituição 

Federal foi promulgada e entre outros assuntos determina que:  

 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos a ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.” (BRASIL,Constituição Federal, artigo 
196, 1988) 

 

Desse momento em diante o Estado passa a ter oficialmente o papel de 

promotor e regulador das políticas de saúde. Atualmente o Sistema Único de Saúde 

- SUS é norteado por três conceitos básicos: universalidade (a saúde é um direito de 

todos), equidade (igualdade entre todas as pessoas, oferecendo a todos as mesmas 

oportunidades de acesso) e integralidade (reconhecendo a pessoa como um todo, 

onde todas as suas necessidades devem ser levadas em consideração).  

Contudo, nem sempre é exatamente o que identificamos na realidade, já que 

muitas vezes o SUS atua prioritariamente em ações curativas e não em ações 

preventivas, quando o ideal é atrelar as duas ações. Entretanto o Estado tem 

oficialmente a função de promover e regular as políticas de saúde. 

O Planejamento Familiar, assim como o acesso à saúde, também é 

assegurado pela Constituição Federal.   
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“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” (Constituição Federal – Cap. VII, artigo 226 - § 7º, 
1988) 

 

Em nosso país, além da constituição federal, existem normas, políticas e 

programas que orientam a efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos da 

população, e que estabelecem os direitos e obrigações entre Estado e cidadão e 

que não estão restritos apenas a concepções de proteção quanto à reprodução, mas 

que tratam principalmente do exercício da sexualidade e da reprodução humana, 

direcionados à busca de autonomia sexual, sendo primordial respeitar as diferenças 

entre os indivíduos, integrando direitos sociais - saúde, educação e trabalho - aos 

direitos individuais - vida, igualdade e liberdade - para que todos os cidadãos 

tenham assegurados: 

 
“...direito de decidir sobre sua reprodução sem sofrer discriminação, 
coerção, violência ou restrição quanto ao número de filhos e intervalo entre 
seus nascimentos; direito a ter acesso à informação e aos meios para o 
exercício saudável e seguro da reprodução e sexualidade; direito a ter 
controle sobre seu próprio corpo; direito de exercer sua sexualidade sem 
sofrer discriminações ou violência.” (Ventura, 2004) 

 

Apesar de toda a normativa que vinha sendo elaborada, a esterilização 

feminina em massa ocorrida no Brasil foi investigada por uma comissão parlamentar 

de inquérito em 1991. Em seu relatório final, foi concluído entre outras coisas que: 

não havia no Brasil uma política de saúde da mulher e o PAISM era uma aspiração 

dos movimentos sociais e sua implantação na rede pública estava longe de ocorrer 

de forma efetiva; houve sim a esterilização feminina em massa no Brasil, 

orquestrada por organismos internacionais aliados à falta de fiscalização do governo 

brasileiro. Constatou-se ainda que os métodos contraceptivos mais utilizados à 

época eram a pílula anticoncepcional e a esterilização cirúrgica e que o uso da pílula 

ocorria através da automedicação, o que também gerava risco à saúde feminina e 

ainda que devido às taxas de arrependimento pós-laqueadura, ficava comprovado 

que muitas destas mulheres foram coagidas a tal prática, sem dispor de tempo para 

melhor avaliar sua escolha; e ainda que houvesse denúncias sobre um maior índice 

de esterilização em mulheres da raça negra, tal fato não dispunha de comprovação 
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visto que era notória a dificuldade de apurar com precisão as informações quanto a 

cor da pele dos brasileiros.  

O relatório final continha diversas indicações. Entre outras, recomendava ao 

poder legislativo a regulamentação urgente do parágrafo 7º do artigo 226 da 

Constituição Federal e ao poder executivo a implementação efetiva do PAISM em 

território nacional, incluindo o homem como cliente a ser atendido e ainda a 

divulgação na mídia de campanhas sobre a saúde da mulher, métodos 

contraceptivos e suas sequelas, principalmente no que se referia a irreversibilidade 

da esterilização cirúrgica.  

A regulamentação do parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição Federal foi 

um processo demorado e apenas em 12 de janeiro de 1996, a Lei 9.263, que trata 

do Planejamento Familiar foi sancionada, garantindo a qualquer pessoa assistência 

para que seu direito de ter, limitar ou aumentar o número de filhos possa ser 

exercido de maneira segura no que se refere às questões de saúde e abrange todo 

e qualquer cidadão, independente de gênero ou constituição familiar. Além da 

assistência à concepção e à contracepção, a assistência ao pré-natal, ao parto, ao 

puerpério e ao recém-nato, a lei trata - ainda que de maneira implícita na legislação - 

da oferta de técnicas de fertilização. 

As ações do Planejamento familiar devem ser orientadas também por práticas 

preventivas e educativas garantindo o acesso igualitário às informações necessárias 

para o seu pleno exercício. No que se refere à assistência à concepção e 

contracepção, além do Sistema Único de Saúde instituições privadas ou filantrópicas 

podem exercer tais práticas, porém garantindo que cada cidadão após conhecer 

todos os métodos possíveis e existentes possa optar de forma livre de qualquer 

coação pelo que melhor lhe convém. Se levarmos em conta os métodos 

comportamentais, os métodos de barreira, e ainda a contracepção hormonal, 

contracepção cirúrgica e ainda os métodos de fertilização, é fato que nem sempre 

todos os serviços são ofertados ininterruptamente em toda ou qualquer unidade de 

saúde pública. 

Sobre os métodos definitivos, a lei permite que a laqueadura tubária ou a 

vasectomia, sejam realizadas em pessoas maiores de vinte e cinco anos ou que 

tenham no mínimo dois filhos, porém para concretização destas cirurgias, alguns 

critérios são estabelecidos como a realização de aconselhamento através de 

informações à pessoa interessada por equipe multidisciplinar, a autorização por 
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escrito do interessado e ainda se houver relação marital estabelecida, esta 

autorização deve ser assinada pelos cônjuges. Cumpridas as etapas, a pessoa 

interessada deverá aguardar pelo menos 60 dias entre a manifestação da vontade 

até a realização da cirurgia, que devem ser notificadas às autoridades competentes. 

Com relação à idade, a lei abre precedente para que pessoas com menos de vinte e 

cinco anos sejam esterilizadas e ainda fere o princípio da autodeterminação, ou seja 

a fere a liberdade de escolha e a autonomia da pessoa humana, ao exigir a 

autorização por escrito dos cônjuges, quando na realidade a intervenção cirúrgica 

será realizada em apenas um deles. Segundo Ventura (2004), este artigo, enquanto 

condicionante para a realização do procedimento cirúrgico deveria ser revogado pois 

infringe a constituição brasileira. 

 

2.3 – Controle social e a participação feminina 

 

Ao longo dos anos, as Conferências Nacionais de Saúde se consolidaram 

como espaço onde vários segmentos da sociedade, movimentos sociais, gestores e 

prestadores de serviços podem colocar em pauta a política de saúde do país com a 

apresentação de novas propostas e também com a avaliação do que já é executado 

em todo o território nacional. Assim, as deliberações das conferências ao longo dos 

anos se apresentam mais democráticas, pois a sociedade civil está cada vez mais 

presente às discussões. 

Nestes espaços, a sociedade pode expor suas necessidades, disseminar 

informações e buscar a ampliação de seus direitos, fortalecendo a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, ou seja, a sociedade realiza o 

Controle Social, que conforme Raichelis:  

 
Implica o acesso aos processos que informam decisões da sociedade 
política, viabilizando a participação da sociedade civil organizada na 
formulação e na revisão das regras que conduzem as negociações e 
arbitragens sobre os interesses em jogo, além da fiscalização daquelas 
decisões, segundo critérios pactuados (2008:81) 

 

Em 1990 é sancionada a lei 8142, determinando que todas as esferas de 

governo realizem Conferências de Saúde com a participação de vários segmentos 

da sociedade a cada quatro anos, com o objetivo de avaliar e propor diretrizes para 

a formulação das políticas de saúde e que ainda favoreçam e estimulem a criação 
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dos Conselhos de Saúde, com caráter deliberativo e permanente e composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais e usuários da 

saúde, em suma, determina a participação da comunidade no Sistema Único de 

Saúde. 

Anos depois, como um dos primeiros atos do governo Lula e sancionada 

posteriormente pela lei 10.683 de 18 de maio de 2003, foi criada a Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres, cujo principal objetivo é desenvolver ações 

que atendam as especificidades da mulher e entre suas competências, destaca-se a 

implementação de políticas para as mulheres que promovam o acompanhamento da 

implementação de legislação de ação afirmativa e definição de ações públicas que 

visem ao cumprimento dos acordos, convenções e planos de ação assinados pelo 

Brasil, nos aspectos relativos à igualdade entre mulheres e homens e também no 

combate à discriminação. 

Neste contexto, em 2004 foi realizada a I Conferência Nacional de Políticas 

para as Mulheres, ficando clara a necessidade de criação de organismos 

institucionais que atuassem em defesa dos direitos das mulheres e de promoção da 

igualdade de gênero. Vários segmentos da sociedade estiveram presentes na 

conferência, através da participação de representantes de diversos ministérios e 

secretarias especiais, representantes dos poderes executivos de diversos pontos do 

Brasil, e também representantes de organizações de mulheres e feministas. Foram 

discutidos assuntos de interesse comum ao universo de mulheres de diferentes 

pontos do Brasil que também estiveram presentes. Após as etapas estaduais e 

municipais, mais de 2400 mulheres participaram da aprovação das diretrizes da 

Política Nacional para as Mulheres. Assim, foi criado o I Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres, que teve como principais objetivos enfrentar as desigualdades de 

gênero e raça como instrumento de controle social dentro de diversas instâncias 

para estimular o exercício da democracia no Brasil, dentro de cinco eixos 

estratégicos. 

Após avaliação e análise do plano anterior, e durante a II Conferência 

Nacional de Políticas para as Mulheres em 2007, foi aprovado o II Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres, organizado em onze eixos estratégicos com objetivos, 

prioridades e metas e definido como um plano de governo que beneficiaria não 

apenas as mulheres, mas toda a sociedade. Um de seus princípios é o respeito e o 

direito à igualdade e à diversidade, considerando homens e mulheres iguais em 
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seus direitos por meio de políticas públicas afirmativas e a garantia da autonomia 

feminina. 

Um dos eixos discutidos no plano, em seu terceiro capítulo é o tema Saúde 

das Mulheres, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, cujo como objetivo geral é a 

promoção da melhoria das condições de vida e saúde das mulheres, em todas as 

fases do seu ciclo de vida, a garantia de seus direitos legais e ainda a ampliação do 

acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da 

saúde integral em todo o território nacional, sem discriminação e resguardadas as 

identidades e especificidades de gênero, raça/etnia, geração e orientação sexual, 

tendo como uma de suas prioridades estimular: 

 
[...] a implantação e implementação da assistência em planejamento 
familiar, para homens e mulheres, adultos, jovens e adolescentes, no 
âmbito da atenção integral à saúde, respeitando os princípios dos direitos 

sexuais e reprodutivos (Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, 
2008:78) 

 

Durante a III Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres realizada em 

dezembro de 2011 os temas centrais foram autonomia e igualdade, partindo da 

construção da igualdade de gênero dentro de uma análise da realidade nacional - 

social, econômica, política e cultural e o aperfeiçoamento e a avaliação das ações e 

políticas constantes do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 

Conforme o Texto de Orientação para Conferências Estaduais e do Distrito 

Federal (Brasil, 2011), as bases de discussão das políticas públicas para as 

mulheres, deverão seguir quatro eixos propostos pela Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres durante o período entre 2011 e 2014, conforme as 

determinações que são: autonomia econômica e social – refere-se à discussão da 

autonomia econômica e a igualdade no mundo do trabalho, com inclusão social; 

autonomia pessoal – refere-se às questões relativas à saúde das mulheres, direitos 

sexuais e direitos reprodutivos e também o enfrentamento de todas as formas de 

violência contra a mulher; autonomia cultural – discute a educação inclusiva, não-

sexista, não-racista, não-homofóbica e não-lesbofóbica; cultura, comunicação e 

mídia igualitárias, democráticas e sem qualquer forma de discriminação e autonomia 

política – refere-se à participação das mulheres nos espaços de poder e decisão, à 

institucionalização e financiamento de políticas públicas para as mulheres. 
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No Brasil, assim como em Rio das Ostras, pouco mais da metade da 

população é composta por mulheres, que inseridas no mercado de trabalho recebem 

menores salários, ainda que ocupem cargos iguais aos homens, portanto o 

reconhecimento social da mulher no mundo do trabalho nem sempre possibilita 

plena autonomia econômica e social, portanto é necessário ampliar e garantir o 

acesso da mulher ao mundo do trabalho de forma digna e com remuneração justa. 

A autonomia cultural passa necessariamente pelo enfrentamento de toda e 

qualquer forma de desigualdade através de uma educação justa e igualitária, 

orientando o debate sobre os conteúdos educacionais, como a discussão de gênero, 

orientação sexual, raça/etnia, abrindo a possibilidade de mudança de alguns valores 

carregados de preconceito e conservadorismo na nossa sociedade, possibilitando 

cada vez mais a liberdade de expressão. 

A inserção política feminina ao longo dos anos cada é cada vez maior, o que 

possibilita o enfrentamento de desigualdades e cria um mecanismo de proteção e 

reconhecimento de direitos. 

As desigualdades de gênero influenciam diretamente em todos os aspectos 

da vida feminina. Fatores pessoais, econômicos, sociais, culturais e políticos, no que 

diz respeito à autonomia feminina sempre estarão interligados. Porém o viés que 

trata da autonomia pessoal é de grande relevância para este trabalho. 

Ter autonomia significa num sentido amplo, ter independência, o que envolve 

diversas dimensões da vida social.  Porém, para se ter esta independência ou 

autonomia pessoal nas questões relativas à saúde da mulher, muitos fatores devem 

ser levados em consideração e cada uma das decisões pessoais de uma mulher 

deve ser baseada nos seus desejos. A mulher pode e deve ser orientada, porém 

suas escolhas devem ser pensadas e decididas exclusivamente por ela. As 

preferências sexuais, a decisão de ter ou não filhos, o controle sobre seu corpo 

dependem única e exclusivamente do desejo e da vontade de cada ser humano, 

seja mulher ou homem, ou seja a autodeterminação de cada indivíduo é o que deve 

orientar suas escolhas. Cabendo ao governo, aos serviços de saúde e a sociedade 

em geral agir em defesa da integridade física e psíquica e também contra qualquer 

forma de violência conta as mulheres, pois ainda na atualidade há um pensamento 

arraigado em boa parte da população, de que a mulher ocupa uma condição de 

inferioridade frente ao homem. 
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Podemos encontrar na carta da 14ª Conferência Nacional de Saúde à 

Sociedade Brasileira, realizada em 2011, nítida referência ao tema direitos 

reprodutivos ligado às políticas de atenção a saúde da mulher, vejamos: 

 
A importância da efetivação da Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher, a garantia dos direitos sexuais e dos direitos 
reprodutivos, além da garantia de atenção à mulher em situação de 
violência, contribuirão para a redução da mortalidade materna e neonatal, o 
combate ao câncer de colo uterino e de mama e uma vida com dignidade e 
saúde em todas as fases de vida. 

 

Nas próximas páginas, discutirei o desenvolvimento do município de Rio das 

Ostras e a política de saúde, particularmente o Programa de Planejamento Familiar. 
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3 – DIREITOS REPRODUTIVOS EM RIO DAS OSTRAS E O  ALCANCE DO 

PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

A recente emancipação do município, a proximidade com os grandes centros 

produtores de petróleo no Brasil, o recebimento de royalties e o fluxo migratório que 

tem provocado o crescimento populacional acelerado de Rio das Ostras e 

evidenciado a cada dia na procura por atendimentos e em mais demandas na área 

de saúde e educação no município. Neste capítulo, procuro demonstrar como a 

realização de ações do planejamento familiar e mais especificamente a garantia dos 

direitos reprodutivos da população riostrense podem contribuir para assegurar 

direitos sociais e possibilitar melhores condições de vida para a população.  

 

3.1 – Rio das Ostras - História e particularidades da região 

 

Segundo Lima (1998), desde o século XVI, a região norte fluminense do 

estado do Rio de Janeiro, principalmente as regiões próximas a Campos, passam a 

se destacar na produção rural. Para aumentar expandir seu domínio, os senhores de 

terras, conquistavam cada vez mais espaço para o plantio da cana e também 

ocupavam as terras com a criação de gado, tornando a região de Rio das Ostras, 

rota de tropeiros durante a colonização do Brasil. Por ter características próprias, 

que não possibilitavam a passagem de grandes embarcações, o povoamento em 

torno do rio das Ostras aconteceu numa escala inferior do que ao redor de outros 

rios da região. Assim desde o início do povoamento da região, Rio das Ostras foi 

vista como uma referência de terras, por estar muito próxima aos limites de 

fazendas, sesmarias e capitanias. 

É somente a partir do século XIX que Rio das Ostras aparece em documentos 

históricos como um arraial ou pequeno vilarejo e apenas em 1861, são 

estabelecidos os limites do território riostrense e após a libertação dos escravos em 

1888 a região apresentou certo declínio, pois não possuía atividades agrícolas 

expressivas.  

No século seguinte, em 1970, Rio das Ostras é declarada oficialmente 3º 

distrito de Barra de São João. Em 1984 a população se mobiliza contra a passagem 

de um gasoduto pelo centro de Rio das Ostras por entender que seria prejudicial à 

segurança da população, Esta manifestação contou com moradores do então distrito 
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e ainda com pessoas que na época tinham casas de veraneio na região, como por 

exemplo Dorival Caymmi, figura ilustre da música popular brasileira. 

O gasoduto GASDUC I, tem um total de 184 km de extensão e origem no 

Terminal de Cabiúnas em Macaé. O terminal é responsável atualmente pelo estoque 

e transferência de 15% de petróleo e processamento de parte do gás que é 

produzido na Bacia de Campos. Além disso, o Terminal de Cabiúnas produz e 

fornece gás liquefeito de petróleo aos mercados Macaense, das regiões Norte 

Fluminense, dos Lagos e Serrana do Estado do Rio de Janeiro e ainda à região de 

Vitória no Espírito Santo. O destino final do GASDUC I, é a Refinaria Duque de 

Caxias.  

Segundo dados do estudo socioeconômico do município, publicado em 2010, 

a localidade, por ter sido no passado, rota de tropeiros e comerciantes com destino a 

Campos e Macaé, apresentou algum desenvolvimento econômico gerado pela 

atividade pesqueira, até metade do século XX. Após a década de 1950, a expansão 

turística da região, aliada a construção da rodovia Amaral Peixoto e principalmente à 

instalação da Petrobrás em Macaé, desempenharam um papel fundamental para o 

crescimento da cidade que está entre dois pólos de desenvolvimento. Ao sul, a 

Região dos Lagos, como um pólo turístico e comercial e ao norte, Macaé e Campos, 

como pólos petrolífero e canavieiro respectivamente. 

Em Macaé, cidade que faz limite com o município de Rio das Ostras, está a 

Bacia de Campos, responsável por 86% da produção de petróleo e 47% da 

produção de gás natural do país. A história recente do município de Macaé, sem 

dúvida tem influenciado diretamente a história de Rio das Ostras.  

Em 1978, a cidade de Macaé, que antes tinha as atividades agrícola e 

pesqueira como fundamentais para sua economia, é escolhida como sede da 

Petrobras na região da Bacia de Campos. A partir de então, mudanças significativas 

ocorrem na região e a principal é o aumento populacional, onde pessoas com o 

desejo de trabalhar na extração do petróleo, mas nem sempre com a qualificação 

exigida para tal se dirigem à cidade de Macaé fixando moradia. Já nos anos 1980, a 

cidade de Macaé se engaja na mudança da lei sobre o pagamento de royalties, 

recursos recebidos pelos municípios produtores de petróleo e a fim de minimizar os 

impactos sociais e ambientais provenientes da extração do petróleo e de todas as 

mudanças observadas na região. Em 1985, todos os estados e municípios 

produtores passam a receber os recursos dos royalties do petróleo e é nesse 
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mesmo ano que o então vereador Gelson Apicelo apresenta na Câmara Municipal 

de Casimiro de Abreu um projeto para a emancipação do distrito de Rio das Ostras 

gerando um abaixo assinado que foi encaminhado à Assembleia Legislativa. Nos 

anos seguintes, o movimento pela emancipação ganha força e a adesão dos 

moradores do então distrito. 

Finalmente, em 1991, acontece o plebiscito que elevaria o 3º distrito de Barra 

de São João ao município de Rio das Ostras e em 10 de abril de 1992, através da 

Lei 1984, “nasce” oficialmente o município de Rio das Ostras6.  

No ano seguinte, Claudio Ribeiro, conhecido pelo apelido de Coronel, por 

tratar assim todos que se aproximavam dele, é eleito prefeito do município recém 

criado. 

Poucos dados relativos ao seu curto mandato são encontrados. Cláudio 

Ribeiro era de dono de uma marmoraria na cidade de Rio das Ostras e antes de ser 

prefeito, foi vereador por Casimiro de Abreu. Disputou e venceu a eleição no 

município que acabava de ser emancipado e após metade do seu mandato teria 

rompido com aqueles que financiaram sua eleição e pretendia iniciar uma nova fase 

em seu mandato. Há relatos de que seu desejo seria recuperar o respeito que havia 

perdido do povo. Pouco tempo depois de supostamente anunciar um sucessor para 

o próximo pleito, já que àquela época não havia a possibilidade reeleição, o então 

prefeito do município de Rio das Ostras foi morto a tiros em seu sítio. O final do 

mandato ficou sob a responsabilidade da vice-prefeita. 

Após a regularização da lei do petróleo em 1997, dezenas de municípios do 

estado do Rio de Janeiro foram beneficiados, inclusive Rio das Ostras, com o 

recebimento dos royalties, que podem ser utilizados na proteção social, em 

habitação, saúde, educação, infraestrutura, ente outros. 

Entre os anos de 1997 e 2004, período em que o Brasil já experimentava a 

possibilidade de reeleição, o município foi governado por Alcebíades Sabino dos 

Santos e neste período, a cidade apresentou um crescimento significativo, pois já 

dispunha dos recursos dos royalties. Durante seu mandado, o então prefeito 

escapou com vida de uma tentativa de assassinato.  

                                                             
6
 Segundo  WANDERLEY, Claudio Burian  - em Emancipações Municipais Brasileiras Ocorridas na Década de 

90: Estimativa de seus Efeitos sobre o Bem-Estar Social, vale destacar que na década em referência, mais de 
mil municípios foram criados no país e dentre estes 21 somente no estado do Rio de Janeiro. 
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De 2005 a 2012 o município foi governado por Carlos Augusto Carvalho 

Balthazar e neste período o município apresentou o segundo maior índice de 

crescimento demográfico do país. 

Como relatado, o município de Rio das Ostras é diretamente afetado por 

externalidades provocadas pela exploração do petróleo e gás natural na Bacia de 

Campos, que podem ser reconhecidas também pelas expressões da questão social 

que se apresentam, como o crescimento demográfico acentuado, a necessidade de 

diferentes tipos de auxílio financeiro por parte do governo, o grande número de 

trabalhadores fora do mercado de trabalho ou na informalidade, o aumento da 

violência e a precariedade de infraestrutura urbana no acesso aos serviços sociais 

básicos. 

Atualmente Rio das Ostras pertence à região administrativa da Baixada 

litorânea, junto com os municípios de Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do 

Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio 

Bonito, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim.  

Apesar de recente, a história de Rio das Ostras, como município, já guarda 

algumas particularidades. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no ano 2000 a população era composta por 36.149 pessoas e em 

2010 foram contabilizadas 105.757 pessoas morando na cidade, o que significa um 

aumento de 190,39%, destacando Rio das Ostras como o município que mais 

cresceu em população no estado do Rio de Janeiro, e o segundo que mais cresceu 

no país. 

O censo 2010 mostrou ainda que: 99.999 pessoas viviam na zona urbana e 

5.758 viviam na zona rural e que a diferença entre homens e mulheres vivendo no 

município é pequena, pois para cada 100 mulheres que moravam em Rio das Ostras 

havia aproximadamente 97,6 homens, o que contabilizava uma diferença de apenas 

1.227 mulheres a mais que homens na cidade. A faixa etária destes moradores 

estava distribuída da seguinte forma: de 0 a 4 anos – 7.938 pessoas; de 5 a 9 anos 

– 8.144 pessoas; 10 a 14 anos – 9.009 pessoas; 15 a 19 anos – 8.183 pessoas; 20 a 

29 anos – 18.977 pessoas; 30 a 49 anos – 33.732 pessoas e acima de 50 anos – 

19.693 pessoas.  

Como em qualquer outro lugar do mundo, enquanto pessoas nascem outras 

morrem, enquanto famílias chegam em busca de uma nova perspectiva de vida 

outras famílias dão adeus ao município e partem em busca de novos rumos. Assim 
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em razão de tais contingências da vida e considerando as taxas de natalidade, 

mortalidade e migração, o número de residentes no município em 2012 segundo o 

IBGE já chegava a 116.134 pessoas, onde 58.764 (50,6%) são mulheres e 57.370 

(49,4%) são homens.  

Segundo dados do Sebrae, o consumo per capita urbano ao ano é de R$ 

15.475,68 e a maior parte das famílias tem renda familiar mensal de R$ 1.400,00, ou 

seja, 28,7% da população pertence à classe econômica C1, segundo o Critério de 

Classificação Econômica Brasil (CCEB) que avalia a capacidade de consumo. 

Apesar do índice econômico parecer favorável, para a grande parcela da 

população que vive no município, a realidade é bastante diferente. As oportunidades 

de emprego são escassas, e as oportunidades na indústria do petróleo e do gás, 

conhecida como off-shore existem, porém para acessar a qualificação exigida é 

preciso muito investimento financeiro por parte dos interessados, o que se torna 

muito difícil para grande parte da população que já morava no município e também 

para muitas pessoas que acreditam que estando próximas ao mercado terão acesso 

a tais oportunidades de emprego, o que gera um grande número de pessoas 

chegando a Rio das Ostras sem qualquer qualificação profissional e portanto sem 

reais oportunidades de emprego, aumentando ainda mais os níveis de desigualdade 

social. Convém lembrar que muitas empresas do ramo off-shore, trazem 

profissionais já qualificados e preparados de outras cidades do Brasil e algumas 

vezes de fora do país para ocupar seus postos de trabalho. Quem vive na cidade há 

alguns anos testemunha que o município cresce, porém este crescimento nem 

sempre pode ser traduzido de forma ampla a toda a população. Dados do IBGE 

(2010) informam que 2,9% da população viviam em situação de extrema pobreza, ou 

seja aproximadamente 3.078 pessoas viviam com renda domiciliar per capita inferior 

a setenta reais, dentre as quais 1.216 pessoas estavam na faixa etária de 15 a 39 

anos, ou seja em idade reprodutiva.  

Prova disso é crescente demanda aos programas de transferência de renda, 

cujo objetivo principal é a inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade 

social, através de benefícios monetários, visando complementação mensal de seus 

rendimentos. 

Segundo dados do mês de dezembro de 2012, através da Secretaria de Bem 

Estar Social foram atendidos 486 idosos do Projeto Feliz Idade com recebimento de 

benefício no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais); 446 pessoas 
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Portadoras de Necessidades Especiais com benefício no valor de R$ 260,00 

(duzentos e sessenta reais); 67 adolescentes participantes do Programa Jovem 

Cidadão recebiam benefício no valor de meio salário mínimo; 55 pessoas do Projeto 

Jovem Monitor recebiam benefício no valor de R$ 100,00 (cem reais); 3.749 pessoas 

recebiam o benefício de R$ 100,00 (cem reais) através do Cartão do Bem. Existem 

também 3.826 famílias inscritas no município recebendo Bolsa Família, que pode 

variar entre R$ 32,00 (trinta e dois reais) e R$ 230,00 (duzentos e trinta reais). 

A seguir farei uma breve incursão na caracterização dos serviços de saúde do 

município. 

 

3.2 – Políticas de Saúde em Rio das Ostras  

 

Ao longo dos 21 anos de emancipação do município, os serviços de saúde 

evoluíram consideravelmente. Logo após a emancipação, a cidade contava com 

alguns poucos postos de Saúde e com o Pronto Socorro Municipal, que atuava 

precariamente, haja vista que não contava sequer com serviços de Raios X, que 

quando necessários eram realizados em Barra de São João ou Macaé. As gestantes 

que dependiam do serviço público e que chegavam com seus bebês “coroando” no 

Pronto Socorro, ou seja, em trabalho de parto adiantado, tinham filhos nascidos no 

município. Todos os outros casos eram encaminhados para os hospitais onde se 

conseguisse vaga, geralmente em municípios próximos. 7 

De lá pra cá, Rio das Ostras teve, de fato, muitos avanços na área da saúde 

pública. Outras unidades de saúde foram inauguradas, inclusive um novo Pronto 

Socorro com sala de Raios-X e laboratório e anos depois o tão esperado Hospital 

Municipal de Rio das Ostras, possibilitando a realização de partos e diversas 

cirurgias eletivas e emergenciais dentro do município. 

Atualmente, as unidades de saúde estão divididas da seguinte forma: quatro 

Postos de Saúde da Família, nos bairros Âncora, Cantagalo, Rocha Leão e Mar do 

Norte que de uma forma geral oferecem serviços de pediatria, ginecologia, 

odontologia, nutrição, medicina da família, vacinação, e atendimento de grupos 

como os de Gestante, Puerpério, Adolescente, Hiperdia (hipertensos e diabéticos). 

                                                             
7
 Algumas informações deste item foram possíveis em função das minhas observações enquanto servidora 

pública municipal, durante os anos de 1998 à 2010, período em atuei no Pronto Socorro e no Hospital Municipal 
de Rio das Ostras. 
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Destes Postos de Saúde da Família, apenas Âncora e Cantagalo possuem grupos 

de Planejamento Familiar.  

Os postos de saúde do Operário, Nova Esperança, Jardim Mariléa, Boca da 

Barra e Recanto também oferecem os serviços de clínica médica, pediatria, 

ginecologia, enfermagem, dentre outros. 

Os Centros de Saúde estão nos bairros de Nova Cidade e Extensão do 

Bosque. Este último, em funcionamento há mais de trinta anos já passou por 

diversas reformas e disponibilizando à população os serviços de laboratório, centro 

de imagens, sala de curativos e ainda serviços de pediatria, clínica médica, 

alergologia, ginecologia, oftalmologia, homeopatia, cardiologia, dermatologia, 

reumatologia, ortopedia, endocrinologia, otorrinolaringologia, mastologia e nutrição. 

No Centro de Saúde de Nova Cidade, um dos bairros mais populares da 

cidade, encontramos os serviços de pediatria, clínica médica, ginecologia, 

obstetrícia, proctologia, angiologia, gastroenterologia, urologia, neurologia, 

neuropediatria, odontologia, fisioterapia, serviço social, odontologia e nutrição. Neste 

centro, também é disponibilizado  o serviço de gestação de alto risco, o núcleo de 

atenção à saúde do adolescente e o serviço de lesões dérmicas. 

A cidade tem apenas um Pronto Socorro (PSMRO), que além de outras 

especialidades, conta com médicos socorristas, oferecendo a população consultas 

de urgência e recebendo toda a demanda de serviços emergenciais atendidos pela 

equipe de resgate, seja em acidentes domésticos ou em via pública. No Pronto 

Socorro encontramos ainda a Unidade de Dor Torácica, que atua como um pronto 

atendimento às emergências cardiológicas.  

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) oferece atenção à saúde mental da 

população através da psiquiatria, da psicologia, do serviço social, da terapia 

ocupacional, e enfermagem. São oferecidos atendimentos em regime de atenção 

diária, o atendimento à família dos usuários, a administração de medicações, o 

acompanhamento de internações e ainda as oficinas terapêuticas em caminhada, 

futebol, culinária, dança e artesanato. 

No Centro de Reabilitação de Rocha Leão, a oferta é dos serviços de fisiatria, 

fonoaudiologia, fisioterapia, neurologia, terapia ocupacional, psicologia e psiquiatria. 

Já no Centro de Reabilitação do Parque Zabulão além dos serviços de fisiatria, 

fonoaudiologia, fisioterapia, neurologia, terapia ocupacional, psicologia e psiquiatria, 

encontramos o serviço social e a neuropediatria. 
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Para atendimento aos usuários de qualquer unidade de saúde pública do 

município, encontramos o serviço de dispensação de medicamentos da farmácia 

básica e dos programas como hipertensão e diabetes, Programa DST/AIDS, 

Programa Hanseníase, Tuberculose, Programa Tabagismos, Programa Saúde da 

Mulher e Fórmulas Infantis.  

O município também conta com Coordenação de Controle, Avaliação e 

Auditoria que tem como responsabilidade a marcação de exames, o cadastro do 

cartão nacional de saúde, o cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde, 

o faturamento ambulatorial e hospitalar, o controle da produção das unidades de 

saúde e também o encaminhamento para fora do município para realização de 

cirurgias de alta e média complexidade, exames, avaliações, consultas ou 

internações. 

Seguindo o preceito constitucional, a lei orgânica municipal em seu art. 170 

preconiza o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção 

proteção e recuperação da saúde, saúde esta que é direito de todos os munícipes e 

dever do poder público, assegurada mediante políticas sociais e econômicas, que 

possibilitem a eliminação de risco de doenças e outros agravos e ainda, em seu 

art.171 - inciso V, prevê a criação de programas de prevenção e atendimento à 

saúde integral da mulher em todas as fases da vida, através de políticas públicas 

que assegurem assistência à gestação, ao parto e ao aleitamento, a assistência 

clínico-ginecológica e também o atendimento à mulher vítima de violência. 

Há apenas um Hospital Municipal (HMRO) oferecendo atendimento 

emergencial em pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínica médica, cirurgia geral, 

neurocirurgia, nefrologia, hematologia, infectologia e centro de terapia intensiva. 

Além dos exames laboratoriais, de imagem (como raios-X, tomografia 

computadorizada, mamografia, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia) e de 

exames cardiológicos (ecocardiograma, teste ergométrico e eletrocardiograma), 

oferece também à população cirurgias eletivas, nas áreas de pediatria, proctologia, 

mastologia, ortopedia, urologia, cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia vascular e cirurgia 

geral. Conta também com equipe multidisciplinar composta por profissionais das 

áreas de fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia e serviço social.  

Na página seguinte, quadro demonstrativo de cirurgias de laqueadura tubária 

e vasectomias realizados no Hospital Municipal de Rio das Ostras.  
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Número de Laqueaduras Tubárias realizadas no Hospital Municipal de Rio das 
Ostras – Período 2006 à 2012 

 

MÊS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

JANEIRO 2 1 6 8 5 8 7 

FEVEREIRO 2 4 6 11 7 0 5 

MARÇO 9 1 9 19 6 6 11 

ABRIL 0 10 9 12 4 8 10 

MAIO 1 7 10 7 6 11 7 

JUNHO 2 5 7 11 5 17 9 

JULHO 6 7 16 19 1 07 11 

AGOSTO 2 1 13 21 14 06 6 

SETEMBRO 0 5 12 11 8 08 9 

OUTUBRO 2 0 11 15 8 10 10 

NOVEMBRO 3 5 13 8 12 08 Não 
informado 

DEZEMBRO 3 8 8 6 7 06 Não 

informado 
TOTAL 32 54 120 148 83 95 85 

 
Fonte: HMRO – Depto. de Arquivo - Produção Mensal de 01/2006 à 10/2012 
 
 
 
Número de Vasectomias realizadas no Hospital Municipal de Rio das Ostras – 
Período 2006 à 2012 
          

MÊS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

JANEIRO 0 1 3 4 2 2 0 

FEVEREIRO 2 1 5 0 0 4 0 

MARÇO 1 0 0 2 1 5 3 

ABRIL 1 0 1 1 0 2 1 

MAIO 1 1 2 1 0 0 3 

JUNHO 1 0 2 1 0 2 1 

JULHO 6 8 2 3 0 3 4 

AGOSTO 2 7 3 2 0 0 5 

SETEMBRO 0 9 2 3 0 2 2 

OUTUBRO 2 0 0 3 1 3 6 

NOVEMBRO 3 2 2 1 1 2 Não 
informado 

DEZEMBRO 3 1 0 4 1 3 Não 
informado 

TOTAL 14 30 22 25 6 28 25 

      
Fonte: HMRO – Depto. de Arquivo - Produção Mensal de 01/2006 à 10/2012 
 

 
Identificamos que as intervenções cirúrgicas com o intuito de impossibilitar 

novas gestações são sempre mais numerosas entre as mulheres. Estes dados 

foram fundamentais nas minhas reflexões sobre as escolhas e a responsabilidade 

feminina quanto ao tema planejamento familiar. 
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3.3 – O programa de planejamento Familiar  

 

As Normas Operacionais do SUS (NOAS) definem todas as 

responsabilidades de cada esfera governamental no que diz respeito à garantia da 

saúde. Os municípios tem a responsabilidade de garantir, entre outras, as 

estratégias mínimas de atenção básica em saúde, o que inclui as ações em saúde 

da mulher como pré-natal, a prevenção de câncer de colo de útero e o planejamento 

familiar. 

Em Rio das Ostras, o programa de saúde da mulher oferece o serviço de pré-

natal de baixo risco e coleta de preventivo em todas as unidades básicas de saúde. 

Apenas o Centro de Saúde de Nova Cidade, oferece o serviço de pré-natal de alto 

risco. O Centro de Saúde da Extensão do Bosque é a unidade de referência para os 

tratamentos da patologia cervical e mastologia.  

A abordagem aos usuários nos grupos de planejamento familiar nas unidades 

de saúde tem características próprias e diferenciadas, visto que o profissional 

responsável por conduzir as reuniões, conhecendo as particularidades de cada 

localidade tem autonomia para decidir qual a maneira mais efetiva de realizar suas 

ações. O acesso a preservativos masculinos e anticoncepcionais se dá ainda nas 

unidades básicas. No Centro de Saúde da Extensão do Bosque encontra-se a 

equipe que responde pelo acolhimento e encaminhamento dos usuários que após 

participar dos grupos nas unidades de saúde tem interesse no uso do DIU, na 

realização da laqueadura tubária ou na vasectomia. 

A divulgação das ações do Programa de Planejamento Familiar geralmente 

ocorre dentro das unidades de saúde através de cartazes. Na mídia, encontramos 

maior divulgação das outras ações de atenção básica em saúde, como tratamento 

de tuberculose, hanseníase e prevenção de câncer de colo do útero. Com relação à 

divulgação do Programa de Planejamento Familiar fora das unidades de saúde, a 

mesma pode ser encontrada, ainda que em pequeno número, no site institucional da 

prefeitura do município. 

Para melhor entendimento sobre o funcionamento do programa de 

Planejamento Familiar participei como ouvinte de reuniões realizadas no Centro de 

Saúde de Nova Cidade. Na mesma unidade, busquei aproximação com os usuários 

que haviam participado destes grupos, porém encontrei muita dificuldade em 
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entrevistá-los pois era realizada apenas uma reunião que começava às oito e meia 

da manhã e se estendia até aproximadamente às onze e meia. Assim, ao término de 

cada reunião as pessoas estavam sempre apressadas para retornar à sua rotina 

diária, quer fosse para buscar filhos na escola ou retornar ao trabalho. Busquei ainda 

aproximação com os usuários que estavam na unidade de saúde à espera de outros 

serviços, conseguindo informações que serão discutidas no próximo item. 

Diante das dificuldades encontradas, utilizo como referência os dados da 

pesquisa de Souza (2009), realizada na Unidade de Saúde da Família do bairro 

Âncora. 

Segundo o estudo, realizado entre setembro e outubro de 2009, os encontros 

do grupo de planejamento familiar da unidade eram realizados por equipe 

multidisciplinar com profissionais do serviço social, enfermagem, psicologia e 

fisioterapia em três encontros de aproximadamente uma hora e trinta minutos. No 

primeiro encontro, conduzido por uma enfermeira e uma assistente social, além da 

apresentação dos participantes, a discussão girava em torno do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e também dos direitos e deveres dos seus usuários. Este encontro, 

contava também com a participação e contribuição dos outros profissionais da 

equipe multidisciplinar. No segundo encontro a dinâmica era conduzida pela 

enfermagem que começava perguntando sobre o corpo feminino e tirando dúvidas 

sobre ovulação e período fértil. Nesses encontros, uma fisioterapeuta falava sobre 

os métodos contraceptivos. Já no terceiro e último encontro uma psicóloga iniciava a 

discussão falando sobre a laqueadura tubária e a vasectomia, esclarecendo as 

principais dúvidas e ao final da reunião a Assistente Social distribuía os certificados 

de participação e explicava sobre o tempo de espera para a realização do 

procedimento e indicava o serviço de referência no município.  

Souza (2009), entrevistou treze usuários que participaram de pelo menos 

duas reuniões dos grupos. Os dados demonstram que 92,3% dos participantes era 

do sexo feminino, ou seja, apenas um usuário era do sexo masculino, evidenciando 

que a procura pelos grupos de Planejamento Familiar é um movimento 

prioritariamente feminino, principalmente se levarmos em conta que com exceção do 

preservativo masculino, a utilização de todos os outros métodos contraceptivos 

requer a decisão da mulher. A vasectomia ainda é vista com muito preconceito pelos 

homens que acreditam que podem ter sua função sexual comprometida ao optarem 

por este método de esterilização. Entre o grupo entrevistado, 69,2 % as pessoas 
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tinham de 20 a 29 anos frente a 30,7% na faixa entre 30 e 39 anos. Este dado 

demonstra, conforme apontado por Souza (2008) que a maioria dos usuários do 

grupo, era formada por adultos jovens, demonstrando que se estes jovens procuram 

pela laqueadura ou pela vasectomia tão precocemente é um indicativo de que as 

políticas de educação em saúde direcionadas aos jovens mereçam maior atenção, 

para que os jovens possam realizar o planejamento familiar desde o início de sua 

vida sexual. 

Com relação ao estado civil dos usuários a maioria afirmou ser casada, 

evidenciando que mesmo entre os casais a decisão de maternidade/paternidade, 

fica sob a responsabilidade da mulher, ou por falta de interesse dos maridos ou 

ainda por não haver disponibilidade em virtude do horário em que as reuniões foram 

realizadas.  

O estudo demonstra ainda que as profissões declaradas pelo grupo de 

entrevistados (empregada doméstica, lanterneiro, merendeira, vendedora) são 

geralmente exercidas por pessoas de classes populares. Houve ainda quem se 

declarou dona de casa, estudante e quem não informou sua profissão. Tal fato foi 

compatível com a escolaridade declarada pelo grupo: 46,1% declarou ter o ensino 

fundamental, 46,1% declarou ter o ensino médio e 7,7% declarou não ser 

alfabetizado. 

Ao observarmos a quantidade de gestações das usuárias entrevistadas, 

observa-se que a maioria, ou seja, 33,3% haviam engravidado pelo menos por duas 

vezes, seguida de 25% que afirmou já ter engravidado por cinco vezes, e na 

sequência e com o mesmo percentual de 16.6% encontramos mulheres que 

engravidaram uma ou três vezes e finalmente 8,3% das mulheres afirmaram que já 

tinham engravidado por quatro vezes.  

Apesar do estudo não relacionar a idade destas mulheres ao número de 

gestações e tampouco oferecer informações sobre o número de filhos nascidos 

vivos ou se tais gestações foram planejadas ou não, há que se destacar que se tais 

mulheres buscaram o grupo de Planejamento Familiar é porque ou estão em busca 

de maiores informações sobre todos os métodos contraceptivos ou ainda porque 

buscam informações ou acesso ao método cirúrgico definitivo, o que ficou 

constatado nos números que demonstram que 69,2% dos entrevistados participou 

do grupo para fazer/saber sobre a laqueadura/vasectomia; 23,1% para prevenção e 
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conhecer os métodos contraceptivos e apenas7,7% afirmou ter participado do grupo 

para conseguir o Dispositivo Intrauterino – DIU. 

Souza (2009), conclui ainda que o conhecimento do grupo entrevistado sobre 

os temas relativos à concepção e contracepção eram bastante limitados e que 

abordar o assunto junto à adolescentes e jovens no ambiente escolar pudesse ser 

mais eficaz a longo prazo, como medida de Planejamento Familiar, a fim de que a 

maternidade e paternidade fosse de fato uma escolha e não somente uma 

consequência, já que a maioria dos entrevistados afirmou que seu desejo ao 

participar de tais reuniões consistia em obter um método que que permitisse que não 

tivessem mais filhos.  

Ao revisar os dados que obtive junto à equipe e aos poucos usuários 

participantes do grupo de Planejamento Familiar do Centro de Saúde de Nova 

Cidade, é correto afirmar que na maior parte nas vezes, quando os usuários buscam 

o Programa de Planejamento Familiar, já chegam em busca da laqueadura ou pela 

vasectomia. Nas reuniões, este desejo ganha forma principalmente quando estes 

usuários atendem aos requisitos da lei 9263/96. Como nem sempre quem busca o 

serviço atende aos requisitos, a alternativa é tão somente buscar outro método que 

possa de fato ser inserido na realidade social destas pessoas. 

Outro fato observado nos dois estudos, refere-se ao aumento na adesão ao 

uso do Dispositivo Intrauterino (DIU), já que a sua utilização, após a colocação 

realizada por médico ginecologista, dispensa a disciplina exigida por outros 

métodos. A vasectomia, vem sendo desmistificada e os homens procuram o serviço, 

ainda que em menor número. 

Uma questão que merece ser abordada, ainda que minimamente, é a 

realização mal sucedida de abortos clandestinos, que leva muitas mulheres a 

procurarem o serviço público de saúde para a realização da curetagem. Não há 

nenhum protocolo de encaminhamento direcionado a estas usuárias e fim de 

prevenir nova gravidez indesejada, fato que muitas vezes acaba sendo recorrente. 

Sobre a procura por tratamento de infertilidade, os dados obtidos foram 

controversos, pois na época de tais entrevistas, a coordenação do programa disse 

desconhecer tal demanda, informação diferente foi passada pelo enfermeiro 

responsável pela condução do grupo no Centro de Saúde de Nova Cidade, que 

afirmou já ter encaminhado à coordenação do programa uma usuária que buscava 

ter filhos e não evitá-los e segundo este mesmo profissional, três mulheres 
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buscaram atendimento para tentar reverter a laqueadura e foram encaminhadas 

também à Coordenação para melhor condução dos casos. Por outro lado, afirmou 

que também já atendeu na unidade uma usuária que apesar de ter feito a 

laqueadura engravidou e por não aceitar o fato, foi encaminhada para o serviço de 

psicologia com o intuito de “mostrar a ela que aquela criança era uma bênção em 

sua vida” (sic). Esta afirmação contraria inclusive um dos preceitos que nortearam a 

política de Planejamento Familiar, ou seja, vai de encontro à autonomia e ao 

respeito à decisão desta mulher,  

  

3.4 – Direitos reprodutivos e planejamento familiar sob a ótica dos usuários de 

outros serviços de saúde 

 

No início deste estudo uma das questões que me inquietaram era a 

compreensão que as pessoas tinham acerca do Planejamento Familiar, com o intuito 

de obter ao menos uma aproximação a esta questão realizei visitas ao Centro de 

Saúde de Nova Cidade, e abordei também diversos os usuários que buscavam 

outros serviços na unidade.  Junto a este público, a abordagem foi realizada durante 

a espera pelo atendimento e assim obtive maior adesão. As informações colhidas 

nestas entrevistas são relevantes na medida em que demonstraram que muitos, 

desconheciam a oferta do serviço de Planejamento Familiar pelo município e 

demonstrou como tais usuários definem e percebem a efetivação de seus direitos 

reprodutivos. Assim, considero importante destacar algumas observações retiradas 

de tais entrevistas, como veremos a seguir.  

De doze pessoas entrevistadas, apenas duas afirmaram não saber significado 

planejamento familiar. Vejamos o que alguns usuários consideram como 

Planejamento Familiar: 

 
“É você planejar a relação da quantidade de filhos, adequar a sua realidade 
econômica e social e também aos serviços públicos em geral.” Rodoviário, 37 

anos 

 
“Ter uma estrutura financeira legal para fazer o planejamento de quantos 
filhos vai ter.” Confeccionista, 43 anos 
 
“Alguma coisa que tem nos postos de saúde e ajuda as mulheres a não ter 
muitos filhos, acompanhamento das crianças, se estão abaixo do peso.” 
Vendedora, 26 anos  
 
“Organização de uma família, para que não se tenha 5, 10 filhos sem uma 
renda ou estrutura básica para isso.” Merendeira, 52 anos 
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Nestes posicionamentos, percebe-se que a ideia de planejamento familiar 

para estes usuários está relacionada aos diretamente aos métodos de contracepção. 

Porém a fala seguinte, está relacionada diretamente à escolha por métodos 

definitivos.  

 
“Plano para as pessoas terem conhecimento sobre a decisão de não ter 
mais filhos.” Universitária, 29 anos 

 

Com relação à garantia de seus direitos reprodutivos, temática que ao longo 

de décadas que vem sendo discutida por diversos órgãos internacionais e garantido 

pela legislação nacional, com o objetivo primário de livre acesso a informações e 

meios que possam garantir o exercício saudável e seguro da sexualidade por 

homens ou mulheres, as pessoas afirmaram que: 

 
“Não faço a mínima ideia!” Auxiliar de serviços gerais, 23 anos 
 
“Poder ser mãe com qualidade.” Empregada doméstica, 42 anos 
 
“Acho que é eu ter quantos filhos eu quiser.” Costureira, 49 anos 
 
“Direito reprodutivo? O que é isso?” Vendedora , 26 anos 

 

As respostas levam a crer que o tema Direito Reprodutivo e seu entendimento 

de forma abrangente, onde podemos incluir a garantia à licença maternidade e 

paternidade, proteção à maternidade no trabalho, salário família, leis contra o 

assédio sexual, idade e condição mental para a prática sexual, estupro, enfim, 

condições mais abrangentes para a garantia plena de seus direitos reprodutivos não 

é percebido no cotidiano. 

Sobre ter ou não conhecimento de uma lei específica que “assegurasse 

igualmente a mulher, ao homem ou ao casal a constituição, limitação ou aumento do 

número de filhos”, dos doze entrevistados, nove pessoas afirmaram total 

desconhecimento e em seguida, ao serem questionadas se tinham conhecimento da 

existência do Programa de Planejamento Familiar, dez pessoas responderam 

afirmativamente. Uma pessoa, afirmou que já havia participado de um programa 

semelhante em sua cidade natal e do total, apenas uma pessoa afirmou 

desconhecer a existência do Programa “principalmente porque não há divulgação 

dos projetos na cidade” (sic). 
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Estas entrevistas auxiliaram-me na percepção da amplitude do tema tratado. 

Pude identificar que uma efetiva política de Planejamento Familiar envolve 

inciciativas como capacitação profissional, ações educativas e investimento na 

concepção integral de saúde 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O direito de mulheres e homens de decidir livremente sobre sua vida 

reprodutiva é assegurado no Brasil prioritariamente através da lei 9263/90, que trata 

do Planejamento Familiar. Apesar da legislação específica, o que pode ser 

constatado no município de Rio das Ostras é que a população usuária dos serviços 

públicos de saúde não se apropria de tais conceitos, pois ainda que exista o 

programa de Planejamento Familiar em diversas unidades de saúde, a divulgação 

das ações executadas é feita de maneira restrita, dentro das unidades por pequenos 

cartazes ou ainda pela prática do “boca a boca”, onde a informação é repassada de 

usuário para usuário.  

Apesar do município disponibilizar à população diversos métodos 

contraceptivos, como o preservativo masculino, o anticoncepcional e o DIU, a 

demanda inicial evidenciada nos grupos de planejamento familiar é pela realização 

da laqueadura tubária, que conforme determina a lei, só pode ser realizada em 

casos específicos. 

Ficou explícita também a maior participação das mulheres no Programa de 

Planejamento Familiar. A adesão ao método cirúrgico definitivo também é maior 

pelas mulheres, fato que pode ser demonstrado nos números de laqueaduras 

tubárias e vasectomias realizadas desde o início das atividades do Hospital 

Municipal, principalmente se considerarmos que o procedimento médico para a 

realização da vasectomia é muito mais simples do que o procedimento médico para 

realização da laqueadura.   

Acredito ser de grande importância a divulgação do Programa de 

Planejamento Familiar com ênfase nos Direitos Reprodutivos nos espaços internos e 

principalmente externos às unidades de saúde, a fim de que a mulheres e homens 

que residam no município possam de fato exercer o princípio da autodeterminação 

humana, escolhendo se desejam e quando desejam ter filhos. Esta estratégia, 

enquanto garantia de acesso à saúde, em um ambiente livre de julgamentos e de 

pré-conceitos, pode contribuir ainda para a diminuição dos casos de abortos 

provocados e mal sucedidos, que além de onerar os cofres públicos prejudica a 

saúde de tantas mulheres no município.  

Embora, a pesquisa tenha sido limitada, nota-se que os usuários do Programa 

de Planejamento Familiar e de outros serviços de saúde no município de Rio das 
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Ostras não percebem o que são e nem como são garantidos os seus direitos 

reprodutivos. Muitas vezes, alguns usuários entendem que a efetivação destes 

direitos ocorre apenas no campo das políticas de saúde, não identificando tais 

direitos em outras esferas da vida cotidiana. 

Nota-se também que o trabalho profissional para a garantia destes direitos no 

âmbito da saúde encontra-se restrito, na medida em que suas ações ficam limitadas 

aos usuários que efetivamente procurem a unidade para tratamento de saúde, já 

que não há divulgação ampla deste programa, assim como acontece com os 

programas de tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão e ainda outras ações 

da saúde da mulher, como as campanhas de prevenção do colo de útero.  

Dessa forma, identifico que para a defesa dos direitos reprodutivos da 

população no âmbito do Programa de Planejamento Familiar em Rio das Ostras é  

imprescindível a divulgação do serviço fora do espaço limitado das unidades de 

saúde, tendo o cuidado de destacar que o serviço em nada se aproxima da ideia 

equivocada de outrora, ou seja, a do controle populacional. A intencionalidade desta 

divulgação levando cada vez mais pessoas a procurar este serviço estaria 

relacionada ao preparo de um número cada vez maior de mulheres e homens com 

pleno conhecimento de suas funções reprodutivas e consequentemente garantindo a 

esta população o exercício de sua sexualidade, evitando gravidezes indesejadas e 

consequentemente reduzindo o número de curetagens realizadas no Hospital 

Municipal em função de abortamentos provocados e mal sucedidos que colocam em 

risco a vida de tantas mulheres.  

Compreendo que tais questões estão relacionadas intrinsecamente à minha 

formação em Serviço Social e à defesa de políticas públicas, de fato, universais e à 

luta política tão característica à nossa categoria profissional. 
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6 - APÊNCIDES 

6.1 – Carta de Apresentação 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) 
Pólo Universitário de Rio das Ostras (PURO) 
Faculdade Federal de Rio das Ostras (RFR) 
Departamento Interdisciplinar de Rio das Ostras (RIR) 
Curso de Serviço Social 

 

CARTA DE APRESENTAÇÂO 

Venho, por meio deste, apresentar a aluna Fabiana Helena Dias, do curso de 
Serviço Social da Universidade Federal Fluminense – Pólo Universitário de Rio das 
Ostras (matrícula 20406248). A aluna está realizando uma pesquisa sobre os 
direitos reprodutivos e sua relação com o programa de planejamento familiar de Rio 
das Ostras, como parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso, o qual será 
apresentado em defesa pública no referido curso, como um dos requisitos para a 
conclusão da graduação. 

O acesso aos dados públicos oficiais sobre direitos reprodutivos e sua relação com o 
programa de planejamento familiar de Rio das Ostras, assim como o fornecimento 
de informações sobre alguns aspectos do trabalho profissional do assistente social e 
de outros profissionais deste âmbito de atuação, são de fundamental importância 
para o desenvolvimento desta pesquisa. As informações e dados fornecidos serão 
tratados teoricamente pela aluna, sendo utilizados sem consonância com os 
princípios éticos que norteiam a pesquisa e a produção de conhecimento, sem 
qualquer prejuízo, constrangimento ou exposição dos sujeitos da pesquisa, 
assegurando, inclusive o sigilo e garantia de nomes e outros dados que identifiquem 
os sujeitos serão preservados. 

Como professora orientadora da pesquisa da aluna Fabiana Helena Dias estou a 
disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário (meus contatos 
para possíveis esclarecimentos – telefone (22) 8834-1576, E-mail 
claricepuro@hotmail.com). 

Agradeço pela colaboração, atenciosamente, 

Rio das Ostras, 26 de agosto de 2011. 

 

 
Clarice da Costa Carvalho 

Professora Assistente 
SIAPE – 1350345 

Departamento Interdisciplinar de Rio das Ostras 
Curso de Serviço Social 

  

mailto:claricepuro@hotmail.com
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6.2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Título do Projeto: Direitos Reprodutivos em Rio das Ostras  
Pesquisador Responsável: Fabiana Helena Dias e Prof. Clarice da Costa Carvalho 
Instituição a que pertence o pesquisador: Universidade Federal Fluminense – 
Faculdade Federal de Rio das Ostras 
Contatos:  
fabiana.helena@gmail.com ou (22) 9944-1960  
claricepuro@hotmail.com ou (22) 8834-1576 
 
Nome do Voluntário:__________________________________________________ 

Idade:__________RG:_______________________CPF:______________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Telefone de Contato:__________________________________________________ 

 
Você está sendo convidada (o) para participar do projeto de pesquisa “Direitos 
Reprodutivos em Rio das Ostras – Discurso, Prática e Acesso”. 
A pesquisa apresenta como objetivos: 
a) relatar o funcionamento do grupo de planejamento familiar e a inserção dos 
profissionais de saúde; 
b) analisar a adesão ou não de homens e mulheres no grupo de planejamento 
familiar e  
c) avaliar o conhecimento dos usuários dos serviços de saúde sobre concepção e 
contracepção. 
A pesquisadora utilizará um questionário e suas respostas poderão ser gravadas ou 
anotadas, mantendo em sigilo/segredo sua identidade na pesquisa esclarecendo a 
qualquer momento quaisquer dúvidas sobre a pesquisa. 
 
Eu,_____________________________________________, RG 

nº_________________ declaro ter sido informada (o) claramente sobre o trabalho a 

ser realizado e concordo em participar, como voluntária (o), do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 
 
___________________________________________       
Data:_____________________ 
Assinatura do Voluntário 
 
 
___________________________________________       
Data:_____________________ 
Assinatura da Pesquisadora 
  

mailto:abiana.helena@gmail.com
mailto:claricepuro@hotmail.com
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6.3 - Questionário aplicado aos profissionais de saúde 

 

DIREITOS REPRODUTIVOS EM RIO DAS OSTRAS  

DISCURSO, PRÁTICA E ACESSO 

Esta pesquisa é uma das exigências para elaboração do trabalho de Conclusão do 

Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense – Pólo Universitário de 

Rio das Ostras e está sendo desenvolvido a partir da minha experiência como 

estagiária no Hospital Municipal de Rio das Ostras. 

 

Identificação do Profissional  

Nome: 

Tempo de formação: 

Especialização: 

Questões abordadas 

1. Como a Secretaria de Saúde atua para a garantia dos Direitos Reprodutivos 

da população? 

2. Quais as estratégias e ações desenvolvidas pela equipe para a divulgação do 

programa de Planejamento Familiar no município?  

3. Como é feita a acolhida das pessoas que procuram o programa de 

planejamento familiar?  

4. Qual é o perfil de quem busca o Programa de Planejamento Familiar?  

5. Você conhece a lei 9.263/96?  

6. As pessoas que buscam o programa de Planejamento Familiar são 

informadas sobre a lei 9.263/96? Se sim, de que forma? 

7. Qual o seu entendimento sobre a garantia de direitos reprodutivos – 

possibilitada ou não – pela lei 9.263/96? 

8. Como profissional de saúde, você acredita que a lei 9.263/96 garante 

integralmente os direitos reprodutivos dos cidadãos ou falta algum detalhe?  
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9. Como acontece o processo de escolha pelo método contraceptivo mais 

adequado a realidade de cada usuário? 

10. O método mais procurado inicialmente é o método que obtém maior adesão 

ao fim das orientações aos usuários? Por quê?  

11. A contracepção de emergência é abordada e/ou oferecida pelo Programa de 

Planejamento Familiar ou fica restrita aos casos de abuso sexual? 

12. Existem casos em que os usuários acabam não se adaptando ao método 

contraceptivo escolhido. Como é feita esta avaliação e a escolha de um novo 

método?  

13. Existe demanda ou ações voltadas para o tratamento da infertilidade em 

homens ou mulheres? 

14. Sabemos que o aborto é proibido por lei no Brasil, mas muitas vezes é 

realizado clandestinamente. Nos casos mal sucedidos, em que as mulheres 

procuram o serviço público de saúde para a realização de curetagem, existe 

algum protocolo de encaminhamento para o programa de planejamento 

familiar? 

15. Existe alguma ação dentro do programa de planejamento familiar voltada para 

a garantia dos direitos reprodutivos dos adolescentes sexualmente ativos? 

16. Qual a média de atendimentos (mensal/anual) realizados pelo Programa de 

Planejamento Familiar? 

17. Na sua avaliação, o Programa de Planejamento Familiar atende um número 

ideal de pessoas? Por quê? 
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6.4 – Questionário aplicado aos usuários do grupo de Planejamento Familiar 

 

DIREITOS REPRODUTIVOS EM RIO DAS OSTRAS  

DISCURSO, PRÁTICA E ACESSO 

Esta pesquisa é uma das exigências para elaboração do trabalho de Conclusão do 

Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense – Pólo Universitário de 

Rio das Ostras e está sendo desenvolvido a partir da minha experiência como 

estagiária no Hospital Municipal de Rio das Ostras. 

QUESTIONÁRIO PARA OS USUÁRIOS DO GRUPO DE PLANEJAMENTO 

FAMILIAR 

Data de Nascimento:___/___/___ Idade:________ anos Sexo: F (     )    M (      ) 

Estado Civil: Solteiro (     )     Casado (    )   Viúvo (    )  União Estável  (    ) 

Outros: (     )________________________________________________________ 

Profissão:____________________________Ocupação:______________________ 

Trabalha atualmente? S (     ) ou N (     )  

Se SIM, tem vínculo:  Formal  (     ) ou  Informal   (    ) 

Estudou até qual série:________________________________________________ 

Nº de Gestações__________ Nº de Abortos __________ Natural Sim (    )  Não (    ) 

Nª de Partos_____________________  Nº de Filhos Vivos____________________ 

 

Questões Abordadas 

1. Você sabe o que significa planejamento familiar? Sim (   )  Não (    )  

Explique. 

2. Para você o que é ter seu direito reprodutivo assegurado? 

3. Como soube do grupo de planejamento familiar? 

4. Por que você procurou o grupo de planejamento familiar? 

5. Durante a participação no grupo, foi informada (o) sobre a lei do 

Planejamento Familiar? Sim (    )  Não (    )  Por quê?  

6. O que achou mais interessante nas reuniões? 

7. Você conseguiu alcançar seus objetivos iniciais? Sim (    )  Não (    )  Por quê? 
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8. Antes de participar do grupo, já utilizou algum método contraceptivo, ou seja, 

que evitasse filhos? Sim (    )    Não (   )  Qual / Quais?  Durante quanto 

tempo? 

9. Depois da participação no grupo mudou ou aderiu a algum método 

contraceptivo, ou seja, que evite filhos?  Sim (   )   Não (   )  

Qual? Por quê? 

10. Aprendeu algo novo sobre as doenças sexualmente transmissíveis após a 

participação no Programa Planejamento Familiar? 

11. Como pretende usar as informações recebidas no seu dia-dia? 
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6.5 – Questionário aplicado aos usuários de outros serviços de saúde 

 

DIREITOS REPRODUTIVOS EM RIO DAS OSTRAS  

DISCURSO, PRÁTICA E ACESSO 

Esta pesquisa é uma das exigências para elaboração do trabalho de Conclusão do 

Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense – Pólo Universitário de 

Rio das Ostras e está sendo desenvolvido a partir da minha experiência como 

estagiária no Hospital Municipal de Rio das Ostras. 

QUESTIONÁRIO PARA OS USUÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE 

Data de Nascimento:___/___/___ Idade:________ anos Sexo: F (     )    M (      ) 

Estado Civil: Solteiro (     )     Casado (    )   Viúvo (    )  União Estável  (    ) 

Outros: (     )________________________________________________________ 

Profissão:____________________________Ocupação:______________________ 

Trabalha atualmente? S (     ) ou N (     )  

Se SIM, tem vínculo:  Formal  (     ) ou  Informal   (    ) 

Estudou até qual série:________________________________________________ 

Nº de Gestações__________ Nº de Abortos __________ Natural Sim (    )  Não (    ) 

Nª de Partos_____________________  Nº de Filhos Vivos____________________ 

 

Questões abordadas 

1. Você sabe o que é planejamento familiar? Sim (    )  Não (    ) Se sim, explique 

com suas palavras. 

2. Para você o que é ter seu direito reprodutivo assegurado? 

3. Você sabe que existe uma lei que obriga o SUS a garantir direitos iguais a 

mulher, ao homem ou ao casal para constituir, limitar ou aumentar o número 

de filhos? 

4. Já ouviu falar dos grupos de planejamento familiar nesta unidade ou em 

outra?   Sim (    )    Não (     )  Como? 

5. Se sim, alguma vez participou ou pensou em participar do grupo de 
planejamento familiar? Por quê? 
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6.6 – Lei federal Nº 9.263 de 12 de janeiro de 1996 
 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 9.263, DE 12 DE JANEIRO DE 1996. 

Mensagem de veto 

§ 7º do art. 226 da Constituição 
Federal 

Regula o § 7º do art. 226 da Constituição 
Federal, que trata do planejamento familiar, 
estabelece penalidades e dá outras 
providências. 

         

O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono  a  seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DO PLANEJAMENTO FAMILIAR 

        Art. 1º O planejamento familiar é direito de todo cidadão, observado o disposto 
nesta Lei. 

        Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto 
de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, 
limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. 

        Parágrafo único - É proibida a utilização das ações a que se refere 
o caput para qualquer tipo de controle demográfico. 

        Art. 3º O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de 
atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento 
global e integral à saúde. 

        Parágrafo único - As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos 
os seus níveis, na prestação das ações previstas no caput, obrigam-se a garantir, 
em toda a sua rede de serviços, no que respeita a atenção à mulher, ao homem ou 
ao casal, programa de atenção integral à saúde, em todos os seus ciclos vitais, que 
inclua, como atividades básicas, entre outras: 

        I - a assistência à concepção e contracepção; 

        II - o atendimento pré-natal; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.263-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.263-1996?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-9263-1996.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226§7
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        III - a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato; 

        IV - o controle das doenças sexualmente transmissíveis; 

        V - o controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, do câncer de mama e do 
câncer de pênis. 

        Art. 4º O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e 
pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas 
disponíveis para a regulação da fecundidade. 

        Parágrafo único - O Sistema Único de Saúde promoverá o treinamento de 
recursos humanos, com ênfase na capacitação do pessoal técnico, visando a 
promoção de ações de atendimento à saúde reprodutiva. 

        Art. 5º - É dever do Estado, através do Sistema Único de Saúde, em 
associação, no que couber, às instâncias componentes do sistema educacional, 
promover condições e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que 
assegurem o livre exercício do planejamento familiar. 

        Art. 6º As ações de planejamento familiar serão exercidas pelas instituições 
públicas e privadas, filantrópicas ou não, nos termos desta Lei e das normas de 
funcionamento e mecanismos de fiscalização estabelecidos pelas instâncias 
gestoras do Sistema Único de Saúde. 

        Parágrafo único - Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde 
definir as normas gerais de planejamento familiar. 

        Art. 7º - É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros nas ações e pesquisas de planejamento familiar, desde que autorizada, 
fiscalizada e controlada pelo órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde. 

        Art. 8º A realização de experiências com seres humanos no campo da 
regulação da fecundidade somente será permitida se previamente autorizada, 
fiscalizada e controlada pela direção nacional do Sistema Único de Saúde e 
atendidos os critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. 

        Art. 9º Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos 
todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e 
que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de 
opção. 

        Parágrafo único. A prescrição a que se refere o caput só poderá ocorrer 

mediante avaliação e acompanhamento clínico e com informação sobre os seus 
riscos, vantagens, desvantagens e eficácia. 

        Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: 
(Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional - Mensagem nº 928, de 
19.8.1997) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/Mv928-97.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/Mv928-97.htm
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        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. 

        § 1º É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa 
manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a 
respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua 
reversão e opções de contracepção reversíveis existentes. 

        § 2º É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto 
ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas 
sucessivas anteriores. 

        § 3º Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 1º, 
expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por 
influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental 
temporária ou permanente. 

        § 4º A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será 
executada através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método 
cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e ooforectomia. 

        § 5º Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do 
consentimento expresso de ambos os cônjuges. 

        § 6º A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente 
poderá ocorrer mediante autorização judicial, regulamentada na forma da Lei. 

        Art. 11. Toda esterilização cirúrgica será objeto de notificação compulsória à 
direção do Sistema Único de Saúde. (Artigo vetado e mantido pelo Congresso 
Nacional) Mensagem nº 928, de 19.8.1997 

         Art. 12. É vedada a indução ou instigamento individual ou coletivo à prática da 
esterilização cirúrgica. 

        Art. 13. É vedada a exigência de atestado de esterilização ou de teste de 
gravidez para quaisquer fins. 

        Art. 14. Cabe à instância gestora do Sistema Único de Saúde, guardado o seu 
nível de competência e atribuições, cadastrar, fiscalizar e controlar as instituições e 
serviços que realizam ações e pesquisas na área do planejamento familiar. 

        Parágrafo único. Só podem ser autorizadas a realizar esterilização cirúrgica as 
instituições que ofereçam todas as opções de meios e métodos de contracepção 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/Mv928-97.htm
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reversíveis. (Parágrafo vetado e mantido pelo Congresso Nacional)  Mensagem nº 
928, de 19.8.1997 

CAPÍTULO II 

DOS CRIMES E DAS PENALIDADES 

        Art. 15. Realizar esterilização cirúrgica em desacordo com o estabelecido no 
art. 10 desta Lei. (Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional)   Mensagem nº 
928, de 19.8.1997 

        Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, se a prática não constitui crime 
mais grave. 

        Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço se a esterilização for 
praticada: 

        I - durante os períodos de parto ou aborto, salvo o disposto no inciso II do art. 
10 desta Lei. 

        II - com manifestação da vontade do esterilizado expressa durante a ocorrência 
de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, 
estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente; 

        III - através de histerectomia e ooforectomia; 

        IV - em pessoa absolutamente incapaz, sem autorização judicial; 

        V - através de cesária indicada para fim exclusivo de esterilização. 

        Art. 16. Deixar o médico de notificar à autoridade sanitária as esterilizações 
cirúrgicas que realizar. 

        Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

        Art. 17. Induzir ou instigar dolosamente a prática de esterilização cirúrgica. 

        Pena - reclusão, de um a dois anos. 

        Parágrafo único - Se o crime for cometido contra a coletividade, caracteriza-se 
como genocídio, aplicando-se o disposto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956. 

        Art. 18. Exigir atestado de esterilização para qualquer fim. 

        Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa. 

        Art. 19. Aplica-se aos gestores e responsáveis por instituições que permitam a 
prática de qualquer dos atos ilícitos previstos nesta Lei o disposto no caput e nos §§ 
1º e 2º do art. 29 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 
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        Art. 20. As instituições a que se refere o artigo anterior sofrerão as seguintes 
sanções, sem prejuízo das aplicáveis aos agentes do ilícito, aos co-autores ou aos 
partícipes: 

        I - se particular a instituição: 

        a) de duzentos a trezentos e sessenta dias-multa e, se reincidente, suspensão 
das atividades ou descredenciamento, sem direito a qualquer indenização ou 
cobertura de gastos ou investimentos efetuados; 

        b) proibição de estabelecer contratos ou convênios com entidades públicas e 
de se beneficiar de créditos oriundos de instituições governamentais ou daquelas em 
que o Estado é acionista; 

        II - se pública a instituição, afastamento temporário ou definitivo dos agentes do 
ilícito, dos gestores e responsáveis dos cargos ou funções ocupados, sem prejuízo 
de outras penalidades. 

        Art. 21. Os agentes do ilícito e, se for o caso, as instituições a que pertençam 
ficam obrigados a reparar os danos morais e materiais decorrentes de esterilização 
não autorizada na forma desta Lei, observados, nesse caso, o disposto nos arts. 
159, 1.518 e 1.521 e seu parágrafo único do Código Civil, combinados com o art. 63 
do Código de Processo Penal. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

        Art. 22. Aplica-se subsidiariamente a esta Lei o disposto no Decreto-lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e, em especial, nos seus arts. 29, 
caput, e §§ 1º e 2º; 43, caput e incisos I , II e III ; 44, caput e incisos 
I e II e III e parágrafo único; 45, caput e incisos I e II; 46, caput e parágrafo único; 47, 
caput e incisos I,II e III; 48, caput e parágrafo único; 49, caput e §§ 1º e 2º; 50, 
caput, § 1º e alíneas e § 2º; 51, caput e §§ 1º e 2º; 52; 56; 129, caput e § 1º, incisos 
I, II e III, § 2º, incisos I,III e IV e § 3º. 

        Art. 23. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, a 
contar da data de sua publicação. 

        Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário. 

        Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Adib Jatene 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.1.1996 
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