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Saúde sexual e reprodutiva e Direitos de 3ª geração: Conquistas e 

perplexidades

                                                  (PE, Bruxelas, 22_01_2012)

Regina Marques

A socióloga francesa Xavière Gauthier1 sustenta que o direito à contracepção e ao aborto foi o 

grande combate das mulheres no século XX. Combate de que nasceu a liberdade e no qual as 

mulheres tiveram um importante papel, um combate no qual foram elas as actrizes e os 

verdadeiros motores da História. 

Uma nova geração de direitos tem vindo a ser construída, infatigavelmente nas 

Nações Unidas. 

Gerações de direitos sucedem-se para responder às humanas 

necessidades2.

A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação sobre as 

mulheres (CEDAW) aprovada pela ONU em 1979 e ratificada pelo Governo 

português em 1980, prevê que todos os Estados garantam aos homens e às 

mulheres “os mesmos direitos para decidir livre e responsavelmente o número 

de filhos e o intervalo entre cada um”, assegura o acesso à educação e à 

informação indispensáveis e habilita homens e mulheres a dispor dos meios 

para controlar a dimensão das famílias. 

De acordo com a Recomendação 21 da referida Convenção, o planeamento 

familiar é entendido como a conjugação da garantia da educação sexual, a 

disponibilidade de serviços de planeamento familiar, a disponibilidade de 

métodos de contracepção seguros e fiáveis, medidas adequadas e gratuitas de 

regulação voluntária da fertilidade, em defesa da saúde e do bem-estar de 

todos os membros da família. 

                                               
1 Xavière GAUTHIER (2002). Naissance d'une liberté. Robert Laffont, Paris 
2

A.Reis Monteiro, Ética dos Direitos do ser Humano, 2006
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O Programa de Acção da Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento (Cairo - 1994), introduz o conceito de Saúde Reprodutiva que 

implica que as pessoas possam ter uma vida sexual satisfatória e segura e que 

tenham a capacidade de se reproduzir e decidir se, quando e com que 

frequência o fazem. 

Esta abrangente concepção pressupõe o direito de homens e mulheres serem 

informados e terem acesso a métodos de planeamento familiar da sua escolha, 

que sejam seguros, eficazes e aceitáveis e, ainda, o acesso a serviços de 

saúde adequados, que permitam às mulheres terem uma gravidez e um parto 

em segurança e ofereçam aos casais as melhores oportunidades de terem 

crianças saudáveis. Abrange, ainda, o direito à saúde sexual, entendida como 

potenciadora da vida e das relações interpessoais...

A Conferência de Pequim (1995) consagrou internacionalmente os direitos 

sexuais da mulher, concedendo-lhe “o direito a ter o controle sobre as questões 

relativas à sua sexualidade, inclusive sua saúde sexual e reprodutiva, e decidir 

livremente relativamente a essas questões, livre de coerção, discriminação e 

violência” (Plataforma de Ação, parágrafo 96). No tocante ao aborto (IVG), 

ainda que rejeitando o aborto como método de planeamento familiar, 

reconhece-o como um problema de saúde pública, a ser encarado pelos 

governos e organizações governamentais e não-governamentais (Plataforma 

de Ação, parágrafo 106, k). (...)

No Relatório da antiga Comissão dos Direitos do Homem do Conselho 

Económico e Social das Nações Unidas (2002), considera-se que:

            A dignidade fundamental das mulheres enquanto seres humanos 

supõe que não se considerem simplesmente como procriadoras e 

educadoras dos filhos, mas como indivíduos de parte inteira que 

têm o Direito de dirigir a sua própria vida. Não permitir às 

mulheres exercer o controle sobre as funções que as diferenciam 
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dos homens do ponto de vista biológico constitui em si uma 

violação dos Direitos da pessoa (ponto 95).

O conceito de dignidade humana remonta à Declaração Universal dos Direitos 

do Homem (1948) e é hoje, a palavra-chave dos códigos deontológicos que 

regem as práticas médicas de intervenção sobre as pessoas. É um conceito 

polissémico no sentido ético-jurídico e sobre o qual há muitos 

posicionamentos,. Com o desenvolvimento técnico e científico no campo da 

medicina e com o relevo dado aos problemas éticos suscitados nomeadamente 

com a clonagem, a eutanásia, a morte cerebral, o aborto, a reprodução in vitro, 

as questões da individualidade, da pessoalidade e da intimidade têm que ser e 

são equacionadas e vertidas na discussão pública à luz do que se designa hoje 

como novos direitos, no contexto de uma 3ª geração de direitos que hoje nos 

interpelam. Assim é que, a Declaração sobre o genoma humano adoptada pela 

Unesco em Novembro de 1997 ao defender a protecção dos direitos humanos 

e a dignidade do ser humano exprime a convicção explicita de que é 

necessário respeitar o ser humano como individuo e na sua pertença à 

espécie humana. Desta forma, o respeito da pessoa repousa simultaneamente 

sobre a singularidade individual e a pertença a uma especificidade 

genética. 

Importa também tecer umas breves palavras sobre a sexualidade, no quadro 

de uma ética feminista e de direitos reprodutivos. Na longa rota dos direitos 

sexuais e reprodutivos não se podem divorciar: a sexualidade e os direitos 

humanos. As expressões ligadas ao sexual e desejo são características 

universais e fundamentais dos humanos3

Neste sentido diremos (Cook et al., 2004) 4 que os direitos humanos que 

contribuem para a saúde sexual e reprodutiva estão relacionados com:

                                               
3

PETCHESKY, R. (2004). The politics and ethics of bodily integrity. Reproductive Health in the 
21st.Century.

4 COOK, Rebecca. J., Bernar M. DICKENS, FATHALLA, Mahmoud (2004). Saúde reprodutiva e 
direitos humanos. Rio de Janeiro, Cepia.
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 A vida social e económica, a sobrevivência, a segurança e a 

sexualidade;

 A autodeterminação reprodutiva e livre escolha de maternidade;

 A saúde e benefícios do progresso científico;

 A não-discriminação e devido respeito pela diferença; e

 A informação, educação e tomada de decisões. 

E integram quatro princípios interdependentes:

1. O respeito pela integridade corporal, o direito à dignidade e respeito do 

indivíduo, e à segurança face a abusos e violências; 

2. O direito à auto-determinação e respeito pelas decisões individuais acerca 

da reprodução e sexualidade; 

3. A igualdade no acesso a serviços de saúde e a todos os recursos sociais; 

4. A diversidade, ou o direito a ser respeitado pelas afinidades e diferenças.

Estas serão condições básicas para o empoderamento das mulheres e o seu 

desenvolvimento. Dito de outra maneira, o empoderamento das mulheres não 

poderá ser conseguido sem a transformação dos sistemas sociais, económicos 

e culturais, em geral, incluindo os sistemas familiares e reprodutivos, nos quais 

se entrincheira a sua subordinação. O que quer dizer que as diferenças de 

raça, poder, classe e acesso a recursos, bem como diferenças étnicas e de 

idade, deverão ser ponderadas também por uma questão de equidade, 

igualdade e justiça social. 

De facto, neste domínio a Situação mundial é eloquente -  de desigualdades. 

Centenas de milhares de mulheres ainda morrem de parto em todo o mundo. 

215 milhões não têm acesso a meios de planeamento familiar. Centenas de 

milhares de mulheres continuam a morrer em consequência de problemas 

relacionados com a gravidez e o parto em todo o mundo. 

Todos os anos mais de 350 mil mulheres morrem em todo o mundo por 

problemas relacionados com o parto e a gravidez, sobretudo em África e na 

Ásia, e 215 milhões não têm acesso a meios de planeamento familiar(OMS, 

2010). Entre as vítimas de mortalidade materna, contam-se cerca de 70 mil 
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adolescentes entre os 15 e os 19 anos5. As mulheres pobres que vivem em 

zonas rurais, são as principais vítimas, descriminadas pela dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde ( OMS.2010).

Autores referem as enormes discrepâncias das taxas de mortalidade materna, 

entre países do Norte e do Sul, e mostram as diferenças significativas entre as 

mulheres em função da sua literacia ou do seu poder económico6. 

O risco de uma mulher de um país em desenvolvimento morrer devido a uma 

causa relacionada com a gravidez ao longo da vida é 36 vezes maior 

comparativamente a uma mulher que vive num país desenvolvido. É certo que

o número de mulheres que morrem em consequência de complicações durante 

a gravidez e o parto diminuiu 34% entre 1990 e 20087

E o que é incompreensível é que é que as autoridades de saúde sabem que 

grande parte das mortes maternas são, contudo, evitáveis, dependendo do 

acesso ao planeamento familiar e à qualidade dos serviços de saúde.

Para nós, o edifício dos direitos humanos como sistema de normas pode e 

deve continuar a ser o fundamento da nossa exigência política, porque os 

direitos das mulheres são reconhecidos hoje como direitos humanos e 

civilizacionais e estão hoje a ser, em Portugal e em muitas partes do mundo, 

arduamente violentados, pela degradação das condições de vida e de trabalho, 

das portuguesas e dos portugueses, pelo profundo ataque que o Governo está 

fazendo aos direitos, destruindo o estado social e apoiando sem peias as 

instituições privadas da saúde.

                                               
5 O relatório "Situação Mundial da Infância 2009 - Saúde Materna e Neonatal" do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) indicam os países onde o risco de mortalidade materna é maior: Níger, 
Afeganistão, Serra Leoa, Chade, Angola, Libéria, Somália, República Democrática do Congo, Guiné-
Bissau e Mali. As mortes por complicações de parto verificam-se em muitos países de outros continentes, 
além de África e de Ásia. No Haiti, em cada cem mil nascimentos morrem cerca de 670 mulheres. A 
Bolívia é o país com a taxa de mortalidade materna mais alta na região andina (290 ao ano), onde há cerca 
de dois milhões de mães adolescentes, 54 000 das quais com menos de 15 anos de idade. No Peru, 74 por 
cento das mulheres que vivem em áreas rurais e 90 por cento das indígenas dão à luz em casa e sem 
assistência médica. 

6
BENOTMANE, A., FORTS, J., BENOTMANE, K. (2002). "Ethique, espacement des naissances 

et maîtrise de la fécondité." Journal International de Bioéthique 13(3-4).
7 De acordo com o relatório "Tendências da mortalidade materna" realizado pela Organização Mundial da 
Saúde, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), pelo Banco Mundial e pelo Fundo de 
População das Nações Unidas (UNFPA).
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Referirei alguns dados de Portugal que atestam afinal as distancia também de 

natureza política. Portugal deu nos trinta anos de liberdade saltos importantes, 

diminuiu drasticamente a taxa de mortalidade infantil e  de mortalidade materna 

e neonatal Os cuidados primários de saúde multiplicaram-se por todo o país. O 

SNS consagra o direito à saúde para todos em coerência com a Constituição 

da República. O Programa Nacional de Saúde Reprodutiva8 apresenta como 

áreas principais: o Planeamento familiar; a Vigilância pré-natal; o Diagnóstico 

pré-natal; a Interrupção Voluntária da Gravidez e a Procriação Medicamente 

Assistida, é um programa cujos princípios nos parecem respeitar as mais 

nobres orientações. Porém, nestes últimos anos com os PEC’s e o programa 

de ajustamento a que fomos sujeitos, veremos os retrocessos na saúde, no 

emprego, na perda da qualidade de vida. 

Portugal é o 2ºpaís da Europa com maior número de mães adolescentes. A 

possibilidade de as mulheres controlarem a sua fertilidade, apesar de por si só 

não consistir ainda um direito universalmente reconhecido é essencial para o 

pleno exercício de todos os direitos fundamentais reconhecidos à mulher, 

incluindo o direito à saúde. 

Tanto as mulheres como os homens devem poder planificar livremente a sua 

família e, consequentemente, o Estado devem fornecer informações e 

educação sobre os métodos de planeamento familiar medicamente aprovados.

Como sabemos, a saúde é indissociável da igualdade económica, igualdade 

ambiental e cultural. Por razões de justiça social, de equidade e de combate às 

discriminações sociais e de género, importa exigir das políticas públicas de 

Saúde, em Portugal e na UE:

 O reforço dos meios para as mulheres terem um acompanhamento 

próximo e rigoroso das diversas dimensões da sua saúde, incluindo a 

saúde sexual e reprodutiva, em todo o seu ciclo de vida. 

 A integração, no plano nacional de vacinação, das vacinas que 

previnem o cancro do colo do útero e doenças sexualmente 

transmissiveis 

                                               
8 Diário da República, 2.a série—N.o 133—12 de Julho de 2007 
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 Planos de rastreio do cancro do colo do útero e do cancro da mama, 

particularmente nas jovens. 

 Efectivação do planeamento familiar e a educação sexual enquanto 

direitos universais no SNS, em conjugação com as escolas e as 

comunidades; 

Perto de 5% das mulheres que vão ser mães não vão a consultas durante toda 

a gravidez ou parte dela. 

Parte dos partos prematuros, que em Portugal são 9% do total, estão também 

associados a gravidezes não vigiadas. Há muitas razões que levam as 

mulheres a não vigiar a gravidez, muitas são de natureza económica, mas 

também uma taxa muitíssimo elevada entre mulheres imigrantes a que se 

juntam as mães de grupos vulneráveis, em pobreza ou exclusão social e as 

que têm medo de ter patologia ou infecção grave.

Portugal é o país da Europa com a mais baixa taxa de natalidade e com um 

elevado índice de pobreza. Um milhão e 300 mil de idosos têm uma pensão 

abaixo de 500 euros. 

Sendo certo que a nossa exigência da aplicação dos Direitos sexuais e 

reprodutivos pode significar lutar em Portugal por mais e melhores cuidados 

nos serviços públicos, mais profissionais nos serviços do SNS, eliminação das 

taxas moderadoras, diversidade e gratuidade dos métodos anticoncepcionais, o 

cumprimento no SNS no que diz respeito à lei da IVG, afinal, o que tudo isto 

significa é uma luta pela garantia da dignidade para a mulher trabalhadora, 

cidadã e mãe, garantindo a sua autodeterminação e decisão como sujeito, 

como mulheres comprometidas socialmente, politicamente e numa dimensão 

que tem tudo para ser universal, como tem sido a luta pelos direitos sexuais e 

reprodutivos. 

Na área da saúde em geral são hoje motivos de crescente preocupação

para as mulheres e para as populações em geral:   
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O encerramento de maternidades no interior do país com uma a deficitária 

assistência às mulheres no parto ( que chegam a ser feitos nas ambulâncias!) e 

na gravidez, e sujeitas a ir para maternidades em Espanha por acordos entre 

os governos português e de Espanha. As dificuldades de obtenção de 

consultas de planeamento familiar e contracepção gratuita e a não efectivação 

de uma política de educação sexual nas escolas. A precária rede pública de 

prevenção e rastreio de doenças das mulheres como são o cancro da mama, 

cancro do colo do útero, etc. e a falta de comparticipação de próteses pela 

segurança social. Acrescem os cortes nos subsídios de maternidade, os

aumentos escandalosos das taxas moderadoras nas urgências e nos hospitais, 

a manifestação de intenções de criação de taxa de IVG, a falta de 

medicamentos nos hospitais, a falta de sangue porque foram retiradas isenção 

de taxas aos doadores, as cirurgias que não se fazem por falta de material 

cirúrgico, a falta de médicos de família para 500 000 portugueses e uma rede 

de cuidados continuados centralizada e débil, são questões que desafiam a 

nossa actualidade.

Para além de todas as medidas que desde 2009 levaram ao encerramento de 

estabelecimentos de saúde particularmente as urgências, a não 

comparticipação no transporte de doentes para tratamentos de doentes 

crónicos ou oncológicos e que suscitaram o clamor generalizado das 

populações, também a distribuição desigual dos serviços disponíveis no 

território nacional e a falta de atenção às expectativas e perspectivas das 

mulheres, geraram assimetrias importantes pondo em causa direitos e 

princípios da igualdade e da dignidade. 

Gostaria terminar reafirmando princípios:

 Conhecer os direitos sexuais e reprodutivos é gerir a saúde, a 

sexualidade, e propor a consagração de um outro DIREITO que é o 

direito à procriação com dignidade. 

 A maternidade e a paternidade deverão ser factor de realização e de 

felicidade, de prazer e expressão de afectividade e amor partilhados. 
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 Viver a vida com intensidade e espírito crítico e aberto para os novos 

desenvolvimentos técnicos e científicos da medicina e da ciência é uma 

exigência e um desafio (a história da medicina mostra-nos como ela 

beneficiou da investigação e da tecnologia que evoluiu ao longo dos 

tempos e que por uma razão ética devem ser postos ao serviço da 

humanidade

                                  

O desejo que acalentamos em nós, pela acção e luta de mulheres em 

movimento, é que o sonho se transforme em realidade. Em nossa opinião, só

inserindo todas as questões que nos afectam numa leitura transversal de 

causas e efeitos, equacionando os processos, aspirações e as contradições 

que nos envolvem nos planos sociais, económicos e políticos, conseguiremos 

enfrentar as situações que nos são penosas e não perder de vista o que é 

estrutural para a causa da dignificação das mulheres como seres humanos.


