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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença”, conforme descreve o artigo IX – do Capítulo
I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, da Constituição da República Federativa
do Brasil, de 1988.
A partir de premissas como essa e impulsionados pela possibilidade “infinita” de publicação de conteúdos na internet, cidadãos, organizados ou não em grupos, passaram a publicar de forma independente suas ideias ao redor do mundo. A mídia tradicional, constituída
por veículos de comunicação de caraterísticas jornalísticas, também se reinventou.
Hoje, não é mais possível fazer uma análise de mídia considerando apenas os veículos de
comunicação tradicionais, como rádios, jornais e televisão. Os sites, os blogs e até mesmo
os veículos de comunicação de governo não podem deixar de ser considerados, quando
se pretende observar o que a “mídia” e, de certo modo, o que a sociedade pensa sobre
determinado assunto.
Não é por acaso que a mídia é considerada o quarto poder. Seu enunciado é capaz de
sensibilizar pessoas, de influenciar grupos e de disseminar com velocidade ideologias. Por
isso, saber o que a mídia pensa sobre determinado assunto é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de comunicação.
Os meios de comunicação são capazes de observar o entorno, assegurar a comunicação
social, fornecer uma imagem do mundo, transmitir a cultura, contribuir para o entretenimento e colaborar com o mercado1. Exatamente por estas funções é que qualquer esforço
de compreensão e de influência dos meios de comunicação é válido, sobretudo, quando se
pretende através deles influenciar a sociedade.
Portanto, a análise a seguir de textos produzidos em veículos, localidades e período específico sobre saúde reprodutiva e direitos tem por objetivo compreender como a mídia
trata estes dois assuntos, de modo a construir subsídios para estratégias futuras de fortalecimento e visibilização dessas temáticas, a partir da perspectiva de promoção integral da
saúde e de direitos, especialmente aqueles descritos nos planos oriundos de conferências
promovidas pelas Nações Unidas e ratificados pelo Brasil.
Nas próximas páginas, será possível identificar as localidades, os períodos, os veículos de comunicação, os temas mais abordados e as principais fontes de informação que importantes
canais de comunicação utilizaram para expressar suas ideias sobre saúde reprodutiva e direitos.
Ainda que o tema central desta análise seja um grande desconhecido dos veículos de comunicação analisados, especialmente daqueles classificados como “Imprensa”, alguns fatos
ocorridos no período observado, como a publicação da Medida Provisória 5572 e a nomeação
de Eleonora Minicucci para a Secretaria de Políticas para as Mulheres, permitiram olhar mais
atentamente como, onde, quando e por que o tema central e os correlatos, como o aborto,
o parto e a morte materna, entre outros, são disseminados por esses canais de comunicação.
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BERTRAND, Caluje-Jean. A Deontologia das Mídias. 1.ed. Bauru, SP: EDUSC, 1999.

2

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 557, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/
Mpv/557.htm
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2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada, para a análise do enunciado selecionado sobre saúde reprodutiva
e direitos, compreende três etapas:

1.

ORGANIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CONTEÚDOS
Os conteúdos (2.538), disponíveis em páginas web, foram enviados em formato de link, em
diversos arquivos TXT (texto). Os mesmos foram lançados em uma planilha (XLS) com o objetivo
de verificar os links (endereços eletrônicos) duplicados e/ou que não tinham relação com o tema
em análise. Nesta primeira verificação, 921 links foram descartados. No decorrer do processo de
leitura de cada um dos conteúdos, muitos outros foram eliminados, ou por não ter relação com
o assunto, com as localidades, formatos e/ou veículos de comunicação selecionados.
A ação seguinte compreendeu a separação dos links, de acordo com o tipo de veículo de
comunicação: (1) Imprensa; (2); Blogs; (3) Sites comerciais e/ou mantidos pela sociedade
civil organizada e (4) Sites mantidos por órgãos governamentais.

2.

ANÁLISE
A análise considerou os objetivos propostos no Termo de Referência desta consultoria, ou
seja: elaborar documento de análise de mídia, a partir do levantamento de conteúdos publicados de novembro de 2011 a junho de 2012, em veículos de mídia predefinidos sobre
saúde reprodutiva e direitos. Contudo, no processo de leitura dos textos, observou-se que
os textos, em mais de 90% dos casos, faziam referência ao período de novembro de 2011
a março de 2012. E mesmo entre aqueles publicados de abril a junho, muitos foram produzidos a partir de outras localidades e veículos. Com o objetivo de apresentar uma amostra
mais consistente e onde as semelhanças e diferenças e abordagens, por grupo de textos,
pudessem ser verificadas com maior nitidez, optou-se pela exclusão dos conteúdos publicados entre abril e junho de 2012.
A análise observou especialmente o foco central e secundário dos textos, ou seja, o tema
central de cada conteúdo e os temas secundários ou o pano de fundo de cada texto. Observou a localidade a partir da qual aquela informação foi produzida, o mês de publicação,
a quantidade de entrevistados/citados ou ouvidos por enunciado, o sexo, cor e perfil e/ou
ocupação profissional das fontes de informação e também a orientação sexual, a cor e a
idade e se alguma legislação foi citada.

3.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Primeiro, serão apresentados os resultados gerais da análise. Na sequência, os resultados
referentes aos textos classificados como de imprensa, depois os blogs, os sites mantidos
por organizações da sociedade civil e, por fim, os conteúdos publicados pelo governo.
Nesta etapa, onde os conteúdos já foram organizados e sistematizados, será possível enxergar o que o conjunto dos enunciados diz sobre determinado assunto, neste caso, saúde
reprodutiva e direitos. É possível ter uma compreensão maior de quem são as fontes de
informação, os principais assuntos abordados e, especialmente, o que motivou o veículo de
comunicação a publicar tal conteúdo.
Ao final da análise, serão apresentadas as conclusões e as recomendações.
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3. ANÁLISE DOS CONTEÚDOS
3.1 PREMISSAS DA ANÁLISE
Período analisado
De 20 de novembro de 2011 a 20 de março de 20123 .

Palavras-chave utilizadas na clipagem (seleção dos conteúdos)
Saúde materna, saúde da gestante, direitos reprodutivos, Medida Provisória 557/MP 557,
pré-natal, parto, puerpério/pós-parto, aborto, morte materna, Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 5/ODM 5, Rede Cegonha e maternidade.

Veículos de comunicação e localidades selecionadas
Imprensa: Folha de S. Paulo (São Paulo), O Estado de S. Paulo (São Paulo), O Globo (Rio de
Janeiro), Vi o Mundo (São Paulo), A Tarde (Salvador), Correio (Salvador), Correio Braziliense
(Distrito Federal/ Brasília), Zero Hora (Porto Alegre), Extra (Rio de Janeiro), O Dia (Rio de
Janeiro), O Tempo (Belo Horizonte), UOL (São Paulo), UOL (São Paulo) G1 (Rio de Janeiro)
e Agência Brasil (Brasília).

Blogs: Saúde com Dilma, Blog Saúde Brasil (sem localização) e Blog da Maria Fro – ativismo é por aqui (SP).
Mídia governamental: Portal Saúde – Ministério da Saúde (DF), Conselho Nacional de
Saúde (DF).
Mídia da sociedade civil: Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) (DF), Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde (CONASS) (DF), Agência
Patrícia Galvão (SP), Geledés – Instituto da Mulher Negra (SP), Centro Feminista de Estudos
e Assessoria – CFEMEA (DF), Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) (RJ), Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) (DF), Universidade Livre Feminista (sem localização) e a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA) (RJ).

3.2 RESULTADOS
Geral
Foram analisados 1.226 textos, sendo de imprensa 666, de blogs 106, de sites comerciais e/
ou mantidos pela sociedade civil organizada 403 e de sites mantidos por órgãos governamentais 51.
Os primeiros resultados informam que a maioria dos conteúdos (585) não cita a localidade
da produção daquela notícia ou texto. Excluindo os conteúdos não identificados, o Estado
que mais originou textos foi São Paulo, seguido pelo Distrito Federal e pela Bahia. Cabe
destacar que São Paulo contou nesta análise com conteúdos de sete veículos de comunicação. O DF com oito e a Bahia com dois, conforme poderá ser verificado no Gráfico 1.
3
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O veículo de comunicação que mais publicou
textos foi o G1, com 219 conteúdos, seguido
pela Universidade Livre Feminista com 132, a

Agência Patrícia Galvão com 104, o Blog Saúde
Brasil com 96 e a Folha de S. Paulo com 86.

GRÁFICO 1 Local de produção de textos
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O período de maior incidência de conteúdos
sobre o tema saúde reprodutiva e direitos foi
o mês de fevereiro. Nesse período destaca-se
a posse da nova ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres que polarizou a mídia,
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especialmente a imprensa, os sites e blogs. É
também nesse período que as discussões em
torno das eleições municipais ganham força, e
um dos temas em destaque neste debate político é o aborto.

GRÁFICO 2 Incidência de textos por período
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Os assuntos mais abordados dentro da temática da saúde reprodutiva e direitos, excluindose os “outros” que representam 30% de todo

o conteúdo, foi o aborto, seguido pela Medida
Provisória 557 e pelo parto.

GRÁFICO 3 Temas mais abordados
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sexo feminino, 887 instituições ou organizações
e 107 não identificadas.

GRÁFICO 4 Perfil das fontes de informação segundo sexo
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As instituições ainda são as mais ouvidas/citadas, depois aparecem as mulheres, os homens
e os não identificados. Destacam-se o Ministério da Saúde, os gestores do Poder Executivo,
que no caso, são especialmente os ministros
da Saúde, Alexandre Padilha e Eleonora Minicucci, de Políticas para as Mulheres, com citações e depoimentos. Os serviços de saúde, os
órgãos do Poder Legislativo e seus membros e
a sociedade civil organizada também são fortes
referências nos textos. Entretanto, o Poder Legislativo, muitas vezes, é apenas citado e não
ouvido. O mesmo acontece com os organismos internacionais. Nos textos em que foram

citados, aparecem apenas como uma instituição reguladora e comumente são apenas “a
ONU” ou a “Organização Mundial de Saúde
(OMS) preconiza...”. A sociedade civil organizada e os religiosos, entretanto, geralmente têm
depoimentos atrelados ao enunciado.
Ainda que, em grande parte dos textos, as situações em questão retratem a atenção à saúde,
os órgãos municipais e estaduais de saúde quase não são citados. Desse modo, pode-se entender que o debate sobre saúde reprodutiva e
direitos se concentra na esfera federal.

QUADRO 1 Fontes de informação entrevistadas, ouvidas ou citadas
PERFIL

QUANTIDADE

Forças Armadas/Marinha/Exército/Aeronáutica

4

SEDH

6

Seppir

13

Não identificados

28

Secretaria Estadual de Saúde/Membro da Secretaria

38

Secretaria Municipal de Saúde/Membro da Secretaria

52

Especialista/ Institutos de pesquisa

84

Empresas/ Empresários

85

Conselheiros/Conselhos

94

Polícia/policial/bombeiro

111

Organismo Internacional

114

Religioso/Líder religioso/Instituição religiosa

128

Poder Judiciário/juiz/procurador

129

Profissional liberal

149

Outro órgão do Poder Executivo

171

SPM

223

Cidadão comum

241

Profissional de saúde

248

Instituição ou membro da Sociedade Civil Organizada

265

Poder Legislativo/Câmara/Senado/Congresso
/deputados/vereadores

302

Serviço de saúde

308

Ministério da Saúde

397

Gestor do Poder Executivo

553

16
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Imprensa
Entre novembro de 2011 e março de 2012, 14
veículos de comunicação, classificados segundo a metodologia desta análise, como “Imprensa”, publicaram juntos 666 textos sobre
saúde reprodutiva e direitos. Quatro veículos
estão no Estado de São Paulo. São eles: Folha
de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, UOL e Vi o
Mundo. Outros quatro veículos estão no Estado do Rio de Janeiro, mas, o Estado aparece
em quarto lugar entre as localidades que mais

publicaram conteúdos sobre o tema.
Entre os Estados com dois veículos, no caso,
Distrito Federal e Bahia, o DF apresentou 148
conteúdos, enquanto a Bahia, 85.
Para os Estados com apenas um veículo analisado (Minas Gerais e Rio Grande do Sul), Minas
teve melhor desempenho.

GRÁFICO 5 Local de produção dos textos de imprensa
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A partir dessa perspectiva, pode-se afirmar que
São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais tiveram o maior desempenho no que diz respeito
à quantidade de enunciados publicados. Obviamente, quando se trata de publicação na
internet, que compõe a maior parte de todo
o conteúdo analisado, a localização do veículo
ou a cidade onde aquele material foi produzido
podem não fazer relação direta com os leitores
ou com os fatos e acontecimentos daquela comunidade.
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O exemplo para ambos os casos pode ser verificado na notícia publicada no site do jornal A
Tarde, de Salvador (Bahia), em 30 de novembro
de 2011, sob o título: “Diminui índice de gravidez entre as adolescentes no país”. A notícia
traz dados gerais sobre o índice e foi produzida
por uma agência de notícias, no caso, Agência
Estado, que é de São Paulo (Figura 1).

Outro fator que colabora com essa tese é a
comprovação de que muitos veículos de imprensa publicam conteúdos produzidos por
agências de notícias de outras localidades, ou
então suprimem a informação sobre a localização daquela informação.

17
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FIGURA 1 Notícia publicada no site do jornal A Tarde.
Título: “Diminui índice de gravidez entre adolescentes no país”

lo analisado que publicou notícias de todos os
Estados selecionados e, portanto, obteve mais
que o dobro de conteúdos que os demais, inclusive com grande quantitativo publicado a
partir de São Paulo.

VEÍCULOS – De forma geral, entre os veículos,
o G1 se destacou com 219 textos publicados,
seguido pela Folha de S. Paulo, com 86 e pelo
jornal A Tarde com 61. O G1 é o único veícu-

GRÁFICO 6 Veículos que mais publicaram textos sobre o tema
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TEMPO E ASSUNTOS – No período selecio-

ções municipais de 2012 e a posse de Eleonora
Minicucci para a Secretaria de Políticas para as
Mulheres (SPM), em fevereiro de 2012.

nado, alguns fatos que têm relação com saúde
reprodutiva e direitos foram amplamente divulgados pela mídia, em todos os seus formatos,
o que corroborou com o número expressivo
de conteúdos publicados. Ente os fatos, destacam-se a Medida Provisória 557, publicada em
dezembro de 2011, a virada do ano, que permitiu uma avalanche de notícias sobre os primeiros bebês do ano, a inclusão do tema aborto
nos debates relacionados à política e às elei-

Essas ondas de informação fizeram com que
o tema saúde reprodutiva e direitos estivesse
presente, especialmente nos meses de fevereiro e março desse ano, conforme pode ser verificado no gráfico a seguir.

GRÁFICO 7 Incidência de textos por período
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O tema saúde reprodutiva e direitos ainda é
um grande desconhecido da imprensa, assim
como a legislação que regula a saúde e os direitos, conforme os dados desta análise. Na
grande maioria dos textos, nenhuma legislação é informada e nos casos que são, além da
MP557, a Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 e a Lei Maria da Penha (Lei
11.340 de 2006), o Código de Processo Penal,
a Lei Orgânica do SUS e a Resolução da ONU
são citados, superficialmente.

Fev/12

Mar/12

De todo o conteúdo observado, a grande
maioria dos textos tinha como foco central outros assuntos, como política e economia. Os temas como saúde sexual, reprodutiva e direitos,
especificamente, não somaram mais do que 12
enunciados.

Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA
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GRÁFICO 8 Os temas mais abordados
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Entretanto, o segundo tema mais abordado foi
o aborto, com 102 conteúdos, seguido por parto, com 89 e pela Medida Provisória 557, com 42.
O tema aborto contou com campos propícios
para se desenvolver, especialmente no mês de
fevereiro, com falas favoráveis e contra a posse
da feminista Eleonora Minicucci para o cargo
mais alto da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM). Especificamente sobre este ponto, muitas pessoas e instituições foram citadas,
especialmente organizações feministas, de mulheres e religiosas. As próprias falas da ministra, também, reverberaram, sobretudo, porque
a mesma colocou o aborto, por muitas vezes,
como uma questão de saúde pública (Figura 2).

Outro acontecimento que manteve em alta a
presença do tema na imprensa foi o debate travado no mês de março de 2012, sobre a modernização/revisão do Código de Processo Penal
Brasileiro, mesmo não prevendo a discriminalização do aborto, mas, “ampliando as hipóteses
em que não haverá punição para as mulheres
que vierem a se submeter à prática”.
Apenas dez textos trataram como foco central
os direitos reprodutivos, e nenhum deles trouxe como foco central os direitos sexuais.

20
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FIGURA 2 Notícia publicada pela Agência Brasil. Título: “Indicada para assumir
a Secretaria de Políticas para as Mulheres diz que aborto é questão de saúde pública”

O segundo tema mais abordado foi o parto.
Uma quantidade expressiva de notícias tratou
deste assunto, e três aspectos chamaram a
atenção: 1) que as mães muitas vezes não são

sujeitos nestas notícias ou aparecem em segundo plano, muitas vezes sem nome ou sobrenome e que o foco central muitas vezes está relacionado ao nascimento (Figura 3):

FIGURA 3 Notícia publicada pelo G1.
Título: “Siameses que nasceram no PA estão em estado grave, diz hospital”

21
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O não nascimento ou complicações no parto
muitas vezes estão relacionados à demora no
atendimento ou à omissão de socorro e que a
categoria policial, especialmente os bombeiros,
tem assessorado mulheres em trabalho de parto ou bebês a nascer. Neste último ponto, é importante ressaltar que a imprensa tem por natureza a exceção. “Quando um cão morde um
homem, não é notícia; mas quando um homem

morde um cão, eis a notícia 4”. Portanto, ter um
grande número de notícias que informam que
policiais e bombeiros têm auxiliado em partos
não significa que as mulheres podem estar sendo menos assistidas pelos serviços de saúde ou
outras técnicas tradicionais, mas, que este fenômeno, não tão comum, merece ser noticiado
(Figura 4).
4

Inicialmente a análise previa a observação de conteúdos publicados
entre novembro de 2011 e junho de 2012, contudo, foram fornecidos
conteúdos de novembro de 2011 a março de 2012.

FIGURA 4 Notícia publicada no G1.
Título: “Passa bem bebê nascido com ajuda do pai e dos bombeiros em Matão, SP”

Sobre a Medida Provisória 557/MP 5575 de 26
de dezembro de 2011, que institui o Sistema
de Cadastro, Vigilância e Acompanhamento da
Gestante e Puérpera para Prevenção da Morte Materna, e que autoriza a União a conceder
5

benefício financeiro, a mídia destacou prioritariamente dois aspectos: 1) a informação sobre
o cadastro de gestantes e o auxílio-transporte
previsto na medida, conforme publicado no
jornal O Estado de S. Paulo, em 9 de março de
2012 (Figura 5).

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 557, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2011/Mpv/557.htm
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FIGURA 5 Notícia publicada pelo Estado de S. Paulo.
Título: “Gestantes terão auxílio de R$50 para deslocamento até pré-natal”

E em colunas e artigos de opinião prioritariamente questionando ou criticando a publicação da medida, conforme pode ser verificado
em trecho da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, publicado em 9 de janeiro de 2012 (Figura 6).
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FIGURA 5 Nota publicada no jornal Folha de S. Paulo. Título: “Cegonha”

QUADRO 2 Os dez temas centrais e secundários mais abordados nos textos
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PERFIL DAS FONTES DE INFORMAÇÃO
ENTREVISTADAS, OUVIDAS OU CITADAS
– As fontes de informação, geralmente, são utilizadas para explicar um acontecimento, ou para
dar opiniões favoráveis ou contrárias ao fato.
Seguindo a tendência do jornalismo, na maioria do material analisado, ou seja, em 37% dos
casos, foram citadas ou ouvidas de duas a três
pessoas ou instituições. Em 25% mais de cinco, em 24% de quatro a cinco, em 13% apenas
uma pessoa ou instituição e em 1% dos textos
nenhuma pessoa ou instituição foi citada ou
ouvida.
Foram citadas ou ouvidas ao menos 1.304 pessoas ou instituições. Como mais de uma opção
poderia ser selecionada, visto que o questionário neste item tratava do universo de fontes, o
quantitativo não reflete o número absoluto de
fontes e sim suas principais características.
As mulheres ainda são a maioria citada ou fontes de informação sobre saúde reprodutiva e
direitos. Elas correspondem a 470 dos citados.
Os homens 359, as instituições e organizações
388, e os não identificados 87.
No conteúdo jornalístico observado, a idade,
a cor e a orientação sexual não apareceram
como algo relevante. Em poucos casos foram
atribuídas estas características às fontes de informação. Nos textos onde foi possível identificar, podemos afirmar que, na maioria dos casos,
essas fontes tinham entre 18 e 24 anos ou entre
25 e 30 anos. É importante ressaltar que, em
praticamente nenhum caso, autoridades, gestores públicos, especialistas, ou profissionais
de saúde tiveram sua idade identificada. A idade, nos poucos casos em que foi atribuída, fez
referência às mães, às vítimas de violência, aos
infratores ou a qualquer um (a) que a atribuição
da idade agregasse nitidamente valor para o
contexto daquela informação ou notícia.

O mesmo ocorreu com cor e orientação sexual. Para identificar a cor das fontes, utilizou-se
a seguinte classificação: branco, preto, pardo,
negro, amarelo, indígena, não identificado e
outro. Nenhuma fonte foi identificada como
preta, parda ou amarela. Uma como indígena,
duas como outros, cinco como brancas e seis
como negras.
O fato mais evidente, onde a informação cor
pode ser verificada, foi nos conteúdos que relataram o caso da mulher com seis meses de
gestação, Alyne da Silva Pimentel, que, por não
receber o atendimento adequado e a tempo,
veio a óbito, há dez anos (em novembro de
2001) no Estado do Rio de Janeiro.
Sobre a orientação sexual, em apenas 21 dos
conteúdos analisados esta característica foi
informada. Sendo para heterossexual, lésbica,
travesti, transexual, bissexual uma vez cada,
transgênero duas vezes e para gay e outros,
sete vezes cada.
Sobre a ocupação, profissão ou tipo de instituição, observou-se que os gestores do Poder
Executivo estão no topo da lista, seguidos pelos serviços de saúde e cidadãos comuns. Os
gestores do Poder Executivo, muitas vezes, são
ministros ou secretários de Estado. Os serviços
de saúde são hospitais ou maternidades, e os
cidadãos comuns são as mulheres grávidas que
perderam seus filhos, que abandonaram seus
filhos, que tiveram complicações no momento
do parto ou que chegaram a óbito.
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QUADRO 3 Ranking das fontes de informação mais entrevistadas, citadas ou ouvidas
1.

Gestor do Poder Executivo

2. Serviço de saúde
3.

Cidadão comum

4.

Ministério da Saúde

5. Profissional de saúde
6.

Outro órgão do Poder Executivo

7.

Membro de organização da sociedade civil

8. Polícia
9. Secretaria de Política para as Mulheres
10. Profissional liberal

Blogs
Os conteúdos de quatro blogs foram enviados
pelo UNFPA para análise: Vi o Mundo, Saúde com Dilma, Maria Fro e Blog Saúde Brasil.
Contudo, o conteúdo do site Vi o Mundo, por
incluir em seus textos características do jornalismo e textos assinados por jornalistas profissionais, foi migrado para a análise com os
demais veículos de imprensa, conforme visto
anteriormente.

trônico. Portanto, nesta etapa da análise, foram
observados 10 conteúdos no blog Maria Fro e
96 no Blog Saúde Brasil.

O Blog Saúde com Dilma criado no final de
2010, após a vitória de Dilma Roussef nas eleições presidenciais, passou a se chamar Blog
Saúde Brasil e todo o conteúdo do endereço
anterior foi migrado e direcionado para a nova
página web, inclusive com novo endereço ele-

TEMPO E ASSUNTOS – Quanto ao período

Percebemos que, para ambos os blogs, a localização não é uma informação relevante. Dos 106
textos observados, apenas quatro trouxeram
esta informação. Sendo duas identificações
para São Paulo e duas para o Distrito Federal.

de maior incidência, verificou-se que o mês de
janeiro foi o que contabilizou o maior número
de publicações (43) seguido por março (23) e
fevereiro (21).

GRÁFICO 9 Incidência de textos por período
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de 19 de setembro de 19906, por quatro vezes, a
Lei 9.637, de maio de 19987, a Lei 9.656 de junho
de 19988, a Lei 9.782, de janeiro de 19999, a Lei
8.142, de dezembro de 199010, a Lei Complementar 141, de janeiro de 201211 e a Lei 10.778
de novembro de 200312, uma vez cada.

Assim como no caso da imprensa, alguns fatos
motivaram os blogs a publicar mais sobre saúde reprodutiva e direitos, nos períodos citados
acima. A ver: a publicação da Medida Provisória 557, o processo eleitoral 2012, especialmente a inclusão do aborto neste debate.
Sobre o foco principal dos textos, a MP 557 aparece como tema em 30% dos textos publicados,
seguida por outros com 26%, aborto e parto
com 12% cada um e morte materna com 9%.
Ainda que no tema central das notícias os assuntos dialoguem mais diretamente com saúde
reprodutiva e direitos, os temas saúde sexual,
saúde reprodutiva, direitos sexuais e reprodutivos não foram assunto principal em nenhum
dos conteúdos analisados.

6

Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.

7

Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais,
a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos
órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por
organizações sociais e dá outras providências

8

Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

9

Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências.

10

Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS} e sobre as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

11

Regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor
sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União,
Estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de
saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências
para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle
das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga
dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689,
de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.

12

Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso
de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde
públicos ou privados.

A legislação aparece de forma tímida nos textos,
mas, no caso dos blogs, as leis são citadas de
forma mais objetiva, incluindo o número da lei e,
em alguns casos a data de publicação. Além da
Medida Provisória 557, foram citadas a Lei 8.080

GRÁFICO 10 Os temas mais abordados
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QUADRO 4 Os dez temas mais abordados

FOCO CENTRAL
(tema central do texto)

FOCO SECUNDÁRIO
(tema secundário, pano de fundo
e outros assuntos correlatos)
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PERFIL DAS FONTES DE INFORMAÇÃO
ENTREVISTADAS, OUVIDAS OU CITADAS
– Foram citadas ou ouvidas ao menos 217 pessoas ou instituições. Como mais de uma opção
poderia ser selecionada, visto que o questionário neste item tratava do universo de fontes, o
quantitativo não reflete o número absoluto de
fontes e sim suas principais características.
Sobre o sexo, verificamos que 80 fontes são
instituições e/ou organizações, 70 mulheres, 61
homens e 6 não identificados.

A idade dos citados não é uma constante, nem
a cor e a orientação sexual. Em apenas seis casos a idade foi citada, em sete, a cor e, em três,
a orientação sexual. Contudo, mesmo tendo
um caráter mais opinativo, os textos publicados nos blogs seguiram a tendência da imprensa e citaram na maioria dos casos de duas a três
fontes.
O Ministério da Saúde assume papel de protagonista neste espaço e é o mais citado. Em segundo lugar, vêm o Poder Legislativo e, depois,
os gestores do Poder Executivo.

QUADRO 5 Ranking das fontes de informação mais entrevistadas, citadas ou ouvidas
1.

Ministério da Saúde

2.

Poder Legislativo

3.

Gestor do Poder Executivo

4. Sociedade civil organizada
5. Serviço e saúde
6. Secretaria de Políticas para as Mulheres
7.

Profissional de saúde

8. Conselhos
9.
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10. Outro órgão do Poder Executivo
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Sites
Foram observados oito sites que juntos produziram 403 textos que fazem relação com saúde
reprodutiva e direitos. Apenas em 14 situações,
a localidade foi mencionada. Nove conteúdos
foram publicados a partir do Distrito Federal,
quatro de São Paulo e um do Rio de Janeiro.

O veículo de comunicação que mais publicou
textos sobre saúde reprodutiva e direitos foi
a Universidade Livre Feminista (132), depois a
Agência Patrícia Galvão (104) e o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes).
O período de maior incidência foi o mês de fevereiro, quando 137 conteúdos foram publicados, seguindo tendência observada nos textos
publicados pela imprensa.

GRÁFICO 11 Incidência de textos por período
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Também de forma similar à imprensa, os sites
publicaram, excluindo os “outros”, um quantitativo maior de textos sobre o aborto.
Os sites, além de publicar e disseminar conteúdos próprios, também republicam textos de
outros sites, blogs e veículos de imprensa. Mas,
de modo geral tendem a republicar conteúdos
que dialogem com suas convicções e ideais e
que façam relação direta com o que se pretende comunicar. Os artigos assinados e a emissão
de opiniões também aparecem de forma mais

Jan/12

Fev/12

Mar/12

evidente. Longas entrevistas com especialistas
passam a ser mais comuns nesta abordagem.
Outro fator relevante, ainda sobre os conteúdos publicados nos sites analisados, é a citação
de legislação, com destaque para a Lei Maria
da Penha, para as Políticas de Atenção Integral
à Saúde da Mulher e da População Negra e a
Medida Provisória 557.
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GRÁFICO 12 os temas mais abordados
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QUADRO 6 Os dez temas mais abordados
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Para tratar desses temas, foram citadas ou
ouvidas ao menos 915 pessoas ou instituições. Sendo, 368 instituições, 300 mulheres,
239 homens e 8 não identificados. Desses,
aparecem, em maior número como fontes
privilegiadas de informação, os gestores do
Poder Executivo, o Poder Legislativo e seus
membros e o Ministério da Saúde.

De forma geral, a abordagem dos sites se
assemelha consideravelmente com a análise dos conteúdos produzidos pela imprensa.
Esta semelhança se dá, especialmente, porque em alguns casos trabalham sob a mesma lógica: os sites reproduzem conteúdos
publicados por outros sites e por veículos de
imprensa, como pode ser verificado no texto publicado no site do Geledés em 29 de
fevereiro de 2012 (conteúdo reproduzido a
partir do jornal O Tempo, de Minas Gerais)
(Figura 7).
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FIGURA 7 Artigo publicado no Jornal O Tempo.
Título: “Um dilema brasileiro: a saúde da mulher na encruzilhada”

O quantitativo de conteúdos publicados nos
dois tipos de meios, também, foi bastante similar se comparados com os demais grupos

de veículos analisados. A imprensa publicou,
no período, 666 textos, os sites publicaram
403.

QUADRO 7 Ranking das fontes de informação mais entrevistadas, citadas ou ouvidas
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Governo
Nesta etapa da análise, foram observados o site
do Conselho Nacional de Saúde e o Portal Saúde. No período indicado, foram publicados, no
site do Conselho, apenas três conteúdos sobre
saúde reprodutiva e direitos, os outros 48 textos foram publicados no Portal Saúde. Portanto,
esta análise faz-se quase que exclusivamente a
partir do enunciado produzido pela Assessoria
de Comunicação (Ascom) do Ministério da Saúde que assina a grande maioria dos textos.

produzidos a partir de Brasília. Nos outros três
casos, não há identificação quanto à localização.

TEMPO E ASSUNTOS – Diferentemente dos
blogs e da imprensa, o período de maior incidência de assuntos relacionados à saúde reprodutiva e direitos foram os meses de dezembro
e novembro de 2011, respectivamente.
Nesses dois períodos (novembro e dezembro),
destacam-se conteúdos sobre o programa
Rede Cegonha e a publicação da Medida Provisória 557.

Os dois canais de comunicação concentram
suas equipes em Brasília, portanto, dos conteúdos com a localidade identificada, 94% foram

GRÁFICO 13 Incidência de textos por período
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Nos meses seguintes, especialmente em janeiro e fevereiro, quando notícias são publicadas na imprensa, sites e blogs, com críticas
à Medida Provisória, o Conselho Nacional de
Saúde e o Ministério da Saúde publicam conteúdos informando sobre a revisão do texto da
medida e sobre o sigilo dos dados das gestantes, disponíveis em cadastro do Ministério da
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Saúde e gerados a partir dos demais serviços
que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS)
(Figura 8).
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FIGURA 8 Texto publicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
Título: “Debate sobre Medida Provisória n. 557 é incluída(sic) na pauta da 229ª R.O

Praticamente metade do enunciado tem como
foco principal outros assuntos. Entre os que
fazem relação direta com saúde reprodutiva e
direitos, aparece em primeiro lugar o programa Rede Cegonha (22%), seguido pela Medida Provisória 557 (auxílio para deslocamento)
(16%) e morte materna (6%).

Nenhum conteúdo teve como foco principal a
saúde sexual, os direitos sexuais e reprodutivos, o pré-natal, o pós-parto, os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, a maternidade,
o aborto, a violência, o estupro ou a saúde da
mulher.

GRÁFICO 14 Temas mais abordados
24

Outro
Rede Cegonha
MP 557 – auxílio deslocamento
Morte materna
Gravidez
Saúde reprodutiva
Saúde materna
Parto
Maternidade
Violência
Saúde sexual
Saúde da mulher
Pré-natal
Pós-natal
ODM
Estupro
Direitos sexuais
Direitos reprodutivos
Aborto

11
8
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5

10

15

20

25
33

01__analise.indd 33

08/01/2014 15:15:54

Ao analisar o foco secundário dos enunciados,
verificamos que o programa Rede Cegonha continua no topo da lista, seguido por gravidez, outros, parto e pré-natal. Assuntos como saúde e direitos sexuais e reprodutivos, também, aparecem
com mais frequência como temas secundários.
Nos conteúdos relacionados ao programa
Rede Cegonha, onde a coordenadora da Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, Esther
Vilela é ouvida, a saúde reprodutiva, especialmente o planejamento familiar e a saúde da
mulher, figura em seu discurso:
A Rede Cegonha fortalece um modelo
de atenção que vai do reforço do
planejamento familiar à confirmação da
gravidez, passando pelo pré-natal, parto,
pós-parto, até os dois primeiros anos
de vida da criança. As ações previstas
na estratégia visam a qualificar, até 2014,
toda a rede de assistência, ampliando e
melhorando as condições para que as
brasileiras possam dar à luz e cuidar de
seus bebês com atendimento adequado,
seguro e humanizado no SUS. “Temos
de construir um ambiente acolhedor para
que a mulher se sinta mais segura nesse
momento e para isso são necessárias a
qualificação do espaço físico e a mudança
das práticas”, enfatiza Esther Vilela.

(Parágrafo extraído do texto publicado em
9 de dezembro de 2011, no Portal Saúde,
sob o título: “Bahia terá R$ 35,1 milhões
para primeiras ações do Rede Cegonha”).
A legislação esteve mais presente nos conteúdos publicados pelo Ministério da Saúde e
pelo Conselho Nacional de Saúde. A Medida
Provisória 557 foi citada sete vezes, a Lei 8.080,
de 19 de setembro de 199013, duas vezes e a
Lei 11.70514, de 19 de junho de 2008, mais conhecida como Lei Seca, a Lei Complementar
101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei
de Responsabilidade Fiscal15 e o Projeto de Lei
4.010/2004 conhecido como Lei de Responsabilidade Sanitária16, uma vez cada.

13

Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.

14

Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que ‘institui o
Código de Trânsito Brasileiro’, e a Lei no 9.294, de 15 de julho de 1996,
que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas, nos termos do § 4o do art. 220 da Constituição Federal, para
inibir o consumo de bebida alcoólica por condutor de veículo automotor
e dá outras providências.

15

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

16

Dispõe sobre a responsabilidade sanitária, cria o Sistema Nacional
de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS e dá outras
providências. Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/
pdf/27.pdf
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Perfil das fontes citadas
Foram citadas ou ouvidas ao menos 113 pessoas ou instituições. Em nenhum caso, a idade
do ouvido ou citado foi revelada, assim como
a orientação sexual. Sobre a cor, em apenas
um caso esta informação pode ser identificada:
mulheres negras (Figura 9).
FIGURA 9 Texto publicado no Portal Saúde.
Título: “Gestantes receberão auxílio financeiro
para deslocamento”

O Ministério da Saúde foi a fonte mais citada,
seguido por gestores do Poder Executivo, neste caso, o ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, e demais secretários da pasta.
Destaca-se no enunciado a coordenadora de
saúde da mulher do Ministério da Saúde, Esther Vilela. Em terceiro lugar, aparecem os serviços de saúde.
Cabe destacar que, nesses casos, o próprio autor (o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Saúde) figura entre as fontes. Exemplo
pode ser verificado, inclusive, no título ou subtítulo do enunciado (Figura 10):
FIGURA 10 Texto publicado no Portal Saúde.
Título: “Ministério prevê que 2011 terá redução
recorde”

Dos citados, ao menos, 34 eram homens, 22,
mulheres, 51, instituições ou organizações e
seis não eram identificados.
Quanto ao número de entrevistados ou citados
por conteúdo, no caso dos sites governamentais, observamos que a grande maioria cita
entre duas e três fontes de informação. Dos 51
conteúdos, 24 citaram entre duas e três fontes,
13 citaram de quatro a cinco fontes e 14, mais
que cinco fontes.
QUADRO 10 Ranking das fontes de informação mais entrevistadas, citadas ou ouvidas
1.

Ministério da Saúde

2.

Gestor do Poder Executivo

3. Serviço de Saúde
4.

Conselho

5. Profissional de saúde
6. Secretaria Estadual de Saúde
7.

Sociedade civil organizada

8. Poder Legislativo
9. Secretaria Municipal de Saúde
10. Outro órgão do Poder Executivo

Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA
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4. CONCLUSÕES
A saúde reprodutiva e os direitos, por si só, não são temas recorrentes para o conjunto da
mídia analisada. Pode-se concluir que as discussões sobre saúde, a partir da perspectiva de
direitos, passam longe do conjunto de conteúdos analisados. Na grande maioria dos casos,
os textos são produzidos e disseminados a partir de acontecimentos concretos e datados.
Excluindo-se a opção “outros”, o tema mais abordado no enunciado analisado foi o aborto,
com 220 textos. Dois acontecimentos impulsionaram, prioritariamente, a produção e disseminação de conteúdos sobre o tema: as discussões sobre o aborto atreladas à nomeação
da nova ministra de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, e o debate e posições
dos pré-candidatos às eleições municipais 2012 sobre o aborto.
Os textos que informam sobre a nomeação de Eleonora Menicucci, ora incluem o tema do
aborto a partir de declarações da própria ministra, ora pela publicação de seu currículo, ora
pelo depoimento de outros grupos, especialmente, de religiosos e feministas que desaprovam e aprovam respectivamente sua nomeação e atrelam sua posição descaradamente a
favor do aborto, como um ponto negativo e positivo.
As convicções religiosas e a defesa ou reprovação do aborto são temas recorrentes nos processos eleitorais. A atual presidenta da República passou por momentos delicados em sua
campanha, e os candidatos às disputas municipais também têm estes dois assuntos como
temas delicados. Esta situação é evidenciada especialmente pelos conteúdos publicados
pela imprensa e pelos sites mantidos por organizações da sociedade civil.
Para o segundo tema mais abordado – a Médida Provisória 557, com 142 textos, observouse que as discussões referentes ao auxílio deslocamento para gestantes, o cadastro de
gestantes e puérpera, previstos na primeira versão da MP 557, assim como a mortalidade
materna foram panos de fundo de parte significativa dos textos.
O parto, terceiro tema mais abordado, com 130 textos, teve expressiva participação no
ranking dos assuntos mais abordados em decorrência de textos sobre os primeiros bebês
do ano, sobre a divulgação de dados estatísticos, sobre o tipo de parto mais adotado pelas
brasileiras e sobre situações de falta de assistência e serviços disponíveis para que gestantes pudessem ter seus filhos.
Sobre as fontes, o conjunto de textos analisados informa que os gestores do Poder Executivo são os mais entrevistados, citados ou ouvidos. Isso nos faz concluir que o debate sobre
saúde reprodutiva e direitos, ou ao menos sobre o aborto, sobre a Medida Provisória 557 e
sobre o parto concentra-se na esfera federal.
Como grande parte do conteúdo analisado é produzida por grandes veículos de comunicação e agências de notícias (Figura 1), essas mensagens e fontes são replicadas pelos demais
veículos e disseminadas pela sociedade.
Aqueles que buscam pelo acesso à saúde, ou aquelas que têm seu direito violado, por exemplo,
ao dar à luz, quase não aparecem e quando aparecem, muitas vezes não têm nome, sobrenome,
profissão ou idade, como destacado na análise do conteúdo produzido pela imprensa (Figura 3).
Essas informações levam à conclusão de que, sim, o debate de temas correlatos à saúde
reprodutiva e direitos concentra-se na esfera federal, é produzido a partir de São Paulo, Brasília e Bahia, e, na grande maioria dos casos, traz o relato de fatos e situações “nacionais”,
descartando os acontecimentos regionais, as fontes primárias (aqueles que estão diretamente ligados ao fato ou que terão suas vidas mudadas por consequência dele).
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5. RECOMENDAÇÕES
1. Produzir, registrar e disseminar informações sobre saúde reprodutiva e direitos, de modo
que sejam reconhecidas, pelos produtores de textos, como fonte de informação qualificada sobre o assunto;
2. Estreitar e manter sistematicamente o relacionamento com os veículos de comunicação,
especialmente, as agências de notícias (Agência Estado e Agência Brasil);
3. Estreitar o relacionamento com os veículos de comunicação de modo a mantê-los informados sobre eventos, de repassar de forma privilegiada dados e outras informações,
inclusive contatos de parceiros que possam falar com eles, de forma qualificada sobre
saúde reprodutiva e direitos;
4. Sensibilizar e qualificar fontes de informação, como gestores, profissionais de saúde,
membros do Poder Legislativo e de organizações da sociedade civil, por meio de treinamentos de mídia, para que possam falar mais e com mais tranquilidade com a imprensa;
5. Promover o encontro ou a reunião das fontes de informação em rede;
6. Sensibilizar e qualificar os profissionais de comunicação e/ou produtores de conteúdos;
7. Apoiar as organizações e produtores de conteúdos independentes, para que os mesmos possam publicar mais conteúdos próprios e de forma mais qualificada;
8. Produzir materiais como glossários, manuais, repositórios, bibliotecas virtuais ou agendas e guias de fontes para a melhor abordagem do tema e distribuí-los para os produtores de conteúdos;
9. Estreitar o diálogo com os partidos políticos e os grupos que mais influenciam o debate
sobre saúde reprodutiva e direitos (movimentos feministas, de mulheres, religiosos e o
Legislativo), de modo a trocar experiências, informações e qualificar o debate;
10. Promover ações específicas para os candidatos e seu eleitorado sobre o tema saúde
reprodutiva e direitos, a ser divulgado especialmente nos períodos eleitorais.
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6. GLOSSÁRIO
DIREITOS REPRODUTIVOS São constituídos por princípios e normas de direitos humanos
que garantem o exercício individual, livre e responsável da sexualidade e da reprodução humana. É, portanto, o direito subjetivo de toda pessoa decidir sobre o número de filhos e os
intervalos entre seus nascimentos, e ter acesso aos meios necessários para o exercício livre
de sua autonomia reprodutiva, sem sofrer discriminação, coerção, violência ou restrição de
qualquer natureza17.
DIREITOS SEXUAIS Direito de viver e expressar livremente a sexualidade, sem violência,
discriminações e imposições e com respeito pleno pelo corpo do(a) parceiro(a); Direito de
escolher o(a) parceiro(a) sexual; Direito de viver plenamente a sexualidade, sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças; Direito de viver a sexualidade independentemente de estado
civil, idade ou condição física; Direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual;
Direito de expressar livremente sua orientação sexual, quer seja heterossexual, homossexual ou bissexual; Direito de ter relação sexual independentemente da reprodução; Direito ao
sexo protegido (com preservativo masculino ou feminino) para prevenção da gravidez não
planejada e das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs e HIV/Aids); Direito a serviços de
saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de qualidade e sem discriminação;
Direito à educação sexual e reprodutiva, bem como ao planejamento familiar18.
FEMINISMO Trata-se de um conjunto de teorias e movimentos que têm em vista a libertação da mulher. Segundo Noberto Bobbio, “esse movimento nasceu nos Estados Unidos,
na segunda metade da década de 60, e se desenvolveu rapidamente por todos os países
industrialmente avançados, entre os anos de 1968 e 1977”19. Martha Giudice Narvaz e Sílvia
Helena Kolle, com base numa vasta bibiliografia de intelectuais feministas, acrescentam: “O
feminismo é uma filosofia que reconhece que homens e mulheres têm experiências diferentes e reivindica que pessoas diferentes sejam tratadas não como iguais, mas como equivalentes. (...) As feministas denunciam que a experiência masculina tem sido privilegiada ao
longo da história, enquanto a feminina, negligenciada e desvalorizada. Elas demonstraram,
ainda, que o poder foi, e ainda é, predominantemente masculino, e seu objetivo original foi
a dominação das mulheres, especialmente de seus corpos”20. Como movimento social, o
feminismo teve três fases marcantes: 1. luta pelo direito das mulheres ao voto; 2. liberação
sexual e 3. luta por melhores condições de trabalho para as mulheres.
MORTE MATERNA É a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o
término da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez, em
virtude de qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez, ou por medidas em
relação a ela, sendo, portanto, não derivadas de causas acidentais ou incidentais21.
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO Durante a Cúpula do Milênio (2000), os Estados-membros das Nações Unidas assumiram o compromisso
de: 1. Erradicar a extrema pobreza e a fome; 2. Atingir o ensino básico universal;
3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4. Reduzir a
mortalidade na infância; 5. Melhorar a saúde materna; 6. Combater o HIV/Aids, a
malária e outras doenças; 7. Garantir a sustentabilidade ambiental; 8. Estabelecer
uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento.
SAÚDE É um direito universal e fundamental, firmado na Declaração Universal
dos Direitos Humanos e assegurado pela Constituição da República Federativa
do Brasil (1988), que estabelece, em seu artigo 196, a saúde como “o 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 e ao acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação22”.
SAÚDE REPRODUTIVA É o estado de bem-estar físico, mental e social em todos
os aspectos relacionados ao sistema reprodutivo e a suas funções e seus processos. Envolve a capacidade de desfrutar uma vida sexual satisfatória e sem riscos,
bem como a liberdade de homens e mulheres, jovens e adultos, decidirem se
querem ou não ter filhos, o número de filhos que desejam e em que momento da
vida gostariam de tê-los23.
SAÚDE SEXUAL É a habilidade de mulheres e homens, jovens e adultos, para
desfrutar e expressar sua sexualidade, livre de imposições, violência ou discriminação, sem riscos de doenças sexualmente transmissíveis ou gestações não
desejadas24.

22

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituiçao.htm. Acesso em: agosto de 2012.
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BRASIL, Ministério da Saúde. Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais. Brasília: Ministério da Saúde,
2006. Disponível em: bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_direitos_ sexuais_2006.pdf. Acessado em: março de 2010.

24

UNFPA. Promovendo o direito à saúde sexual e reprodutiva, p. 5. Disponível em: http://www.unfpa.org.br/Arquivos/promovendo_
direitos_reprodutivos.pdf. Acesso em: agosto de 2012.
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