As ações judiciais no SUS e a
promoção do direito à saúde

As ações judiciais no SUS e a
promoção do direito à saúde

Tânia Margarete Mezzomo Keinert
Silvia Helena Bastos de Paula
José Ruben de Alcântara Bonfim

Instituto de Saúde
São Paulo
2009

Governador
José Serra

Equipe de realização do seminário “Ações Judiciais no
SUS e a Promoção da Saúde”

Secretário de Estado da Saúde de São Paulo
Luiz Roberto Barradas Barata

Coordenação
Tânia M. Mezzomo Keinert
Silvia Helena Bastos de Paula

Diretora do Instituto de Saúde
Luiza Stermann Heimann
Núcleo de Comunicação
Samuel Antenor

Comissão Científica
José Ruben de Alcântara Bonfim
Nelson Francisco Brandão
Silvia Helena Bastos de Paula
Tânia M. Mezzomo Keinert
Tereza Setsuko Toma
Ana Lucia da Silva
Comissão Organizadora
José Ruben de Alcântara Bonfim
Nelson Francisco Brandão
Silvia Helena Bastos de Paula
Tânia M. Mezzomo Keinert
Tereza Setsuko Toma
Vanessa Martins da Cruz
Organização
Instituto de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e
Governo do Estado de São Paulo
Apoio
Departamento de Ciência e Tecnologia,
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
Ministério da Saúde
Organização Pan-Americana de Saúde

Projeto editorial e capa
Leitura Médica Ltda.

As ações judiciais no SUS e a promoção do direito à saúde
Copyright © 2009 – Instituto de Saúde
Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou sistema,
sem prévio consentimento da editora, ficando os infratores sujeitos às penas previstas em lei.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Elaborada por Carmen Campos Arias Paulenas
As ações judiciais no SUS e a promoção do direito à saúde,
organizado por Tânia Margarete Mezzomo Keinert, Silvia Helena
Bastos de Paula e José Ruben de Alcântara Bonfim. São Paulo:
Instituto de Saúde, 2009.
233p. (Série Temas em Saúde Coletiva, 10)
ISBN 85-88169-01-0 Coleção Temas em Saúde Coletiva
ISBN 978-85-88169-16-6
1. Promoção da saúde 2. Medicamentos Excepcionais 3. Direito à
Saúde/legis I. Keinert, Tânia Margarete Mezzomo. II. Paula, Silvia
Helena Bastos de. III. Bonfim, José Ruben de Alcântara. IV. Série.

Impresso no Brasil
2009

Sumário

Apresentação_____________________________________________13
Tânia Margarete Mezzomo Keinert

Parte I
Estado, ética, cidadania e direito______________________________19
Ética, cidadania e direito à saúde_________________________________21
Ari Marcelo Sólon

Algumas considerações sobre o direito fundamental à proteção e
promoção da saúde aos 20 anos da Constituição Federal de 1988_________ 25
Ingo Wolfgang Sarlet e Mariana Filchtiner Figueiredo

SUS: Contornos jurídicos da integralidade da atenção à saúde____________63
Lenir Santos

Do direito à saúde _ _________________________________________73
Vânia Pereira Agnelli Sabin Casal

Direitos fundamentais, direito à saúde e papel do executivo, legislativo e
judiciário: fundamentos de direito constitucional e administrativo_________ 87
Tânia Margarete Mezzomo Keinert

Direito à autonomia em saúde: onde mora a vontade livre?_____________ 109
Silvia Bastos, Ana Lúcia da Silva e Rosirene Beraldi

Saúde e direitos sexuais e reprodutivos: o Poder Judiciário deve garantir o
acesso à contracepção de emergência____________________________ 119
Regina Figueiredo e Silvia Bastos

Parte II
Ações judiciais e evidências científicas_ _______________________ 127
Judicialização e incorporação de tecnologias: o caso dos
medicamentos para tratamento da aids no Sistema Único de Saúde______ 129
Mário Scheffer

Demandas judiciais por fármacos no Sistema Único de Saúde:
direitos dos pacientes e provas científicas para se realizar o acesso_______ 139
José Ruben de Alcântara Bonfim

Judicialização do direito à saúde no Brasil_ ________________________ 157
João Biehl, Adriana Petryna, Alex Gertner, Joseph J. Amon, Paulo D. Picon

Parte III
Seminário “As ações judiciais no sus e a promoção
do direito à saúde”________________________________________ 161
Apresentação da proposta do seminário__________________________ 163
Mesa de abertura___________________________________________ 165
Tema I – Estado, ética, cidadania e direito _________________________ 173
Tema 2 – Ações judiciais e evidências científicas_____________________ 199

Saúde e direitos sexuais e reprodutivos: o Poder Judiciário
deve garantir o acesso à contracepção de emergência

Regina Figueiredo
Silvia Bastos

No Brasil, o percurso de conquistas em Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos foi obtido inicialmente pela inclusão de direitos das mulheres na assistência à saúde, pela integração
de aspectos de Direitos Reprodutivos e, posteriormente, com reivindicações de outros movimentos sociais, principalmente de homossexuais e lésbicas, junto da luta contra a aids, que
assim contribuíram à incorporação da sexualidade e seus direitos na política de saúde.

Do direito das mulheres à luta pelos direitos reprodutivos
A década de 1980 marca no país, o processo de redemocratização do Estado com a queda do regime militar (1964-1985). Junto de conquistas democráticas de gestão, somam-se
reivindicações políticas do Movimento de Reforma Sanitária, que articula a formulação de
um novo modelo de saúde para o país, conquista efetivada com a criação do SUS – Sistema
Único de Saúde, em 1988 (Art. 197 da Constituição Federal) (Brasil, 1988), outorgando ao
Estado a obrigação de instituir e gerir um sistema de saúde universal, equânime e integral
(Brasil, 1990). Tais princípios configuram a intenção de prevenção e cuidado com a saúde
plena indistintamente para todos os cidadãos brasileiros.
O SUS surge em meio ao período de reivindicações feministas e do Movimento de Mulheres internacional que já havia desencadeado a proclamação pela Organização das Nações
Unidas da década de 1976 a 1985 como “Década da Mulher” (ONU, 1991). Os antecedentes desse fato influiu na criação do Programa Materno-Infantil pela Secretaria de Assistência
Médica do Ministério da Saúde, com base em diretrizes existentes desde 1971 que aprimorou
a assistência materna, cuidados no período pré-concepcional, pré-natal, parto e puerpério
(Brasil, 1975; Mandu, 2002).
O fim dos anos 1970 também mostrou a iniciativa internacional de políticas de controle da
natalidade, com a preocupação demográfica específica de ter o crescimento da pobreza no mundo
diminuído pela regulação da fertilidade de mulheres de países pobres. No Brasil, este empenho é
representado pela instalação de diversas clínicas de distribuição de pílulas anticoncepcionais e de
esterilização feminina por entidades internacionais, como a BEMFAM (Costa, 2009).
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No início dos anos 1980, o modelo materno-infantil é contestado pelo movimento de
mulheres e setores feministas da sociedade. Exigia-se a distinção de estratégias para a saúde da
mulher e que se aclarasse as necessidades de política de Planejamento Familiar, e que não fosse
fundada apenas na indução de uso de contraceptivos hormonais, mas oferecesse orientação
e promoção de acesso a todos os métodos, por livre escolha das mulheres. Tal proposta de
assistência à saúde da mulher é assim sistematizada na elaboração do PAISM – Programa de
Assistência à Saúde Integral da Mulher, pelo Ministério da Saúde (1984) (Osis,1998). Desta
forma, o PAISM especificava que as ações de governo promovessem a saúde da mulher em
todas as fases do seu ciclo de vida e não apenas no período gravídico e puerperal como ocorria
até então, além de se comprometer em atendê-la na complexidade de suas características,
promovendo ações íntegras de saúde, ou seja, iniciando uma abordagem para os aspectos
ginecológicos, contraceptivos, de saúde física e esclarecendo a necessidade de atenção à mulher em outros períodos como a adolescência e o climatério e sugerindo o enfoque das suas
especificações biofísicas, sociais e psicológicas.
O PAISM aperfeiçoa o conceito de ações íntegras de saúde, por meio da oferta de ações
educativas, de promoção preventiva e de diagnóstico e recuperação da saúde. As diretrizes
gerais do programa previam o aumento da capacidade do sistema de saúde para atender às
necessidades da população feminina, enfatizando ações dirigidas ao controle de doenças e
de agravos à saúde, o que levaria a necessidade de novas atitudes de profissionais de saúde
e gestores para renovação de práticas educativas desenvolvidas para as mulheres (Bastos de
Paula, 2008).
A conquista dos Direitos Reprodutivos inicia-se a partir das lutas pelos Direitos das Mulheres à Saúde, nas quais a instituição do PAISM soma-se ao rol de reivindicações gerais,
inclusive internacionais, de promoção dos direitos femininos, extensivamente pautadas no
período e presentes em uma série de conferências mundiais promovidas pela Organização das
Nações Unidas durante a década de 1990 (Ávila, 2003).
Em 1990, como parte da luta pela resolução dos problemas da mulher, é realizado em
Olinda – PE, reunião de ativistas de 21 países da América Latina e do Caribe, que cria a
Rede Feminista Latino-Americana e do Caribe contra a Violência Doméstica e Sexual, sob
a coordenação da organização não-governamental lsis Internacional. Esta iniciativa realça a
preocupação do movimento de mulheres com a violência como agravo à saúde, exigindo a
ampliação da discussão sobre uma política regional intersetorial, para prevenção e assistência
à saúde das mulheres vítimas de violência.
Em 1993, atendendo a denúncias com relação aos abusos físicos e repercussões sobre a
saúde mental das mulheres, a ONU lança a Declaração sobre a Eliminação da Violência
contra as Mulheres (ONU, 1993), instituindo em seguida, em 1994, uma comissão para
acompanhamento da situação dos países com relação a tais ocorrências. Essa discussão ecoa
no Brasil com a articulação e pressão para o início da instalação de delegacias da mulher,
procurando-se demarcar tais agressões como crimes, além de criar um fluxo de captação de
ocorrências, que, somados à criação de serviços especiais de atenção à violência contra a
mulher, inclusive a violência sexual, desafiaram as normas culturais vigentes ao se instituir
os primeiros serviços de Assistência ao Aborto Legal, previsto por lei desde 1940, porém não
efetivado como direito às mulheres.
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Além do tema violência, a discussão dos Direitos Reprodutivos tinha destaque como
principal reivindicação dos direitos femininos, compondo um movimento internacional que
exigia sua integração nas políticas públicas e de saúde, com o argumento de promoção do
direito ao controle do próprio corpo, da fecundidade e da sexualidade. Tal pauta determina
que na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada em 1994
no Cairo – Egito, as Nações Unidas firmem declaração promovendo a integração dos Direitos Reprodutivos no rol dos Direitos Humanos. A um só tempo, o documento incluindo a
recomendação da promoção de ações de aumento da capacidade de decidir (empowement)
das mulheres em todas as esferas da vida, pública e privada, e particularmente no controle
de sua própria fecundidade como indispensáveis para o êxito das políticas populacionais nos
diversos países (Alves, 2001).
No ano seguinte, na IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em 1995, em Pequim (Beijing) – China, os Direitos da Mulher, específicos e gerais, são reconhecidos e definidos como Direitos Humanos fundamentais, e se apresenta em documento a recomendação de
sua observância como obrigação não apenas dos Estados nacionais que passam a tê-los como
responsabilidade, mas por toda sociedade e os indivíduos que a compõe (Alves, 2001). Esses
princípios são reforçados na Cúpula de Copenhague (1995), que formula a Declaração sobre
Desenvolvimento Social e estipula um Programa de Ação que aponta, no 5º compromisso, a
promoção plena do respeito e da dignidade humana por meio da promoção da equidade entre
homens e mulheres e do incentivo à participação e formação de lideranças femininas na vida
política, civil, econômica, social e cultural das nações (Alves, 2001).
O Brasil foi signatário de todos esses documentos de conferências. Além das orientações
do PAISM que incorporou a assistência ginecológica, incluindo a expansão do exame de
colpocitologia, nos serviços da atenção básica de saúde que vinha sendo estabelecida em
unidades de saúde, foi acrescida a promoção dos Direitos Reprodutivos pelo acesso ao Planejamento Familiar. A distribuição de métodos contraceptivos pela rede pública de saúde foi
iniciada pela oferta da pílula anticoncepcional e da injeção hormonal contraceptiva ( meado
da década de 1980) e, posteriormente, também se promoveu a oferta do DIU – dispositivo
intra-uterino –, do diafragma e do preservativo (a partir do fim dos anos 1980) e, em 1996,
foram retiradas da ilegalidade a esterilização cirúrgica feminina que passa, com a masculina, a
fazer parte da oferta de opções gratuitas na rede de saúde pública (Brasil, 1996).
Desta forma, as principais pautas de saúde das mulheres (combate à violência e acesso à contracepção) tornaram-se políticas públicas de saúde. Isso propiciou que outras reivindicações quanto à
assistência integral à mulher nas demais fases da vida, como a adolescência e o climatério, fossem
formuladas sob a conjuntura de efetivação dos Direitos Sexuais e Reprodutivos. Essas últimas, já
estão pautadas no momento em que cresce a epidemia de aids entre as mulheres.

Direitos sexuais e reprodutivos – englobando outros públicos e problemas
Em 1994, a aids adquirida por transmissão heterossexual foi a principal causa de mortes
de mulheres entre 19 anos e 39 anos no Estado de São Paulo segundo o DATASUS. A cons121
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tatação de um foco epidêmico, que ultrapassou os chamados “grupos de risco”, mostra para
a sociedade brasileira a necessidade de reformulação de estratégias para a contenção desta doença sexualmente transmissível (DST), que já não afetava grupos restritos, mas atingia a todas
as pessoas sexualmente ativas. A transmissão heterossexual e o crescente número de mulheres
infectadas, além de provocar aumento da infecção por transmissão vertical (via mãe-bebê),
induzem a uma reformulação de todas as políticas de prevenção à doença. A luta contra a aids
passa a ser uníssona, reunindo setores de mobilização de grupos expostos à epidemia desde o
início, como homossexuais e transexuais, e grupos que lutavam pelos Direitos Reprodutivos
das mulheres.
Desta forma, a aids propicia não apenas para a promoção da prevenção de outras DST,
que por décadas foram negligenciadas ou encaminhadas a dermatologistas, exigindo agora
uma ampla estratégia da infectologia e da epidemiologia, mas aclara a necessidade das lutas
pelos Direitos Sexuais, configurando novos discursos e reivindicações que reforçam a questão
da sexualidade e da diversidade sexual em suas pautas. Assim ganha impulso a luta pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos.
Considerando que a infecção por HIV/aids não só se apresentou como fenômeno de ser
cada vez mais heterossexual e também feminina, mas também atinge cada vez mais adolescentes e jovens, a discussão das práticas sexuais entre eles se fez indispensável. Desta forma,
o que se coloca é que os Direitos Sexuais e Reprodutivos incluem o direito à expressão da sexualidade e da prática sexual pelos indivíduos como direito individual à liberdade e à busca
do bem-estar, enfrentados pela importância quanto a proteção dos indivíduos com relação à
imposição de normas sociais de comportamento sexual. Com relação aos adolescentes, essa
discussão se une a conquista dos preceitos de autonomia e cidadania do ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente (Brasil, 1990), que substitui a condição de tutela de menores existente no antigo Código do Menor.
O ECA estabelece a adolescência como período a partir de 12 anos completos até os 18
anos, pelo qual o indivíduo, como cidadão, tem direito a proteção e garantia pelo Estado
de seus direitos e de sua saúde. A um só tempo, o ECA impõe o respeito à dignidade, integralidade e livre expressão do menor, considerando que cabe ao poder público resguardar
esse direito, se for o caso, inclusive com relação a pais ou responsáveis que venham a tentar
diminuí-los (Brasil, 1990). Desta forma, o ECA garante o direito igualitário, não podendo o
adolescente sofrer discriminação de atenção, prevenção ou promoção à saúde em razão de sua
condição de menor jurídico. Assim a luta pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos de Adolescentes
têm se pautado nos princípios do ECA para a exigência de atenção preventiva e assistência
de adolescentes com relação às práticas sexuais, compondo o direito deles à informação, prevenção contraceptiva e sobre DST/HIV/aids, à assistência ginecológica e que também obriga
a assistência ao pré-natal assistido, parto e acompanhamento pós-parto visando a redução da
situação de vulnerabilidade de saúde física, mas também mental, familiar, escolar, social e econômica. Da mesma forma, os preceitos de proteção contra ameaças e violências constantes do
ECA garantem a reivindicação de respeito às práticas sexuais adolescentes, incluindo a livre
expressão da orientação sexual do indivíduo (Ministério da Saúde, 2005 a, 2005 b, 2006).
A organização do movimento homossexual e lésbico e, atualmente, de luta dos segmentos
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transgêneros e transexuais, pauta a questão do respeito e atenção à diversidade como direitos
sexuais; assim, o XV Congresso Mundial de Sexologia, ocorrido em 1999 em Hong Kong
- China), aprovou a Declaração dos Direitos Sexuais, que afirma a sexualidade como parte integrante da personalidade de todos os seres humanos e que o desenvolvimento da sexualidade é
indispensável para o desenvolvimento individual, interpessoal e social, reiterando que a saúde
sexual é o resultado de “ambiência que reconhece, respeita e exercita estes direitos sexuais”,
que inclui o direito do indivíduo expressar sua condição sexual; tomar decisões autônomas
sobre sua vida sexual sem restrição ou ameaças; o direito à privacidade e intimidade de seus
comportamentos sexuais; o direito à não discriminação por qualquer característica ligada à
expressão ou comportamento sexual; o direito à livre escolha de parceria sexual e afetiva; o
direito de decidir ter ou não filhos e regular o número deles e o direito à informação e acesso
à educação sexual; e o direito às tecnologias que tenham validade científica para o cuidado
com a saúde sexual (WAS, 1999).
Na prática, o Ministério da Saúde tem integrado ações de promoção e garantia dos Direitos
Sexuais pela orientação de atenção a adolescentes em serviços de saúde, promoção da prevenção
de prevenção de gravidez e de DST/AIDS, e Educação Sexual deste público. Com relação à
diversidade sexual, o Programa Nacional de Prevenção à Aids tem dado grande incentivo a políticas de promoção dos direitos sexuais de minorias homossexuais, transexuais e de transgêneros,
com ações voltadas a estes públicos não só em ações de prevenção de DST/aids, mas pelo apoio
a projetos de promoção de direitos e de aumento de capacidade de decisão e fortificação desses
grupos, e reforço à luta pela não discriminação e não violência contra eles.
O Ministério da Saúde, em 2008, emitiu a Portaria no. 1707, que atende específica reivindicação do movimento de transexuais, orientando que serviços de saúde deem atenção
a eles, inclusive autorizando a realização de cirurgias para mudança de sexo (Ministério da
Saúde, 2008), bem como defendeu conjuntamente a aplicação de sua re-identificação com
nova emissão de registro civil pela interpretação do princípio da razoabilidade na emissão de
documento, previsto no artigo 58 da Lei nº 6.015 (Brasil, 1973).

Direitos sexuais e reprodutivos – luta pela manutenção de conquistas
Culturalmente, quase todos os temas da luta pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos envolvem polêmicas, não raras, expressão de batalhas dos grupos sociais que buscam a efetivação de
seu direito à cidadania e à liberdade com a co-responsabilidade e participação do Estado nesses processos, em oposição a grupos conservadores que tendem a legitimar antigas convicções
da supremacia de um modelo de conduta ideal e padrão para os demais. As normas sociais
pautadas na tradição de religiões, que por muito tempo estiveram presentes no fazer saúde e
nas práticas da Medicina e de outras áreas de intervenção pública e privada, vêm dando lugar
no SUS ao reconhecimento do respeito à diversidade e dos direitos de autodeterminação,
integrando o aspecto democrático e laico na promoção das políticas públicas de saúde.
Com exceção da discussão sobre a legalidade do aborto, todos os outros temas em Saúde
e Direitos Reprodutivos têm conquistas progressivas no país desde os anos 1980, assinalando
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um processo de tolerância e maior acesso à participação política de grupos que antes eram
alijados dos rumos das políticas públicas. Assim, o movimento feminista foi responsável pela
inclusão do atendimento a vítimas de violência, inclusive sexual, em serviços de saúde com
a notificação, denúncia e incriminação desta violência; movimentos de defesa de crianças e
adolescentes incluíram a pauta da violência sexual, junto de outras violências sofridas por este
público, criando os Conselhos Tutelares; houve uma integração importante do problema da
saúde da mulher nos serviços de saúde que se configura com a oferta ampla de quase todos
os métodos contraceptivos cientificamente aceitos, da assistência a um melhor pré-natal e
puerpério, e ao climatério, e a atenção a adolescentes está se ampliando. A reivindicação de
direitos de homossexuais, lésbicas e travestis está em processo de aceitação pela sociedade,
bem como a de atenção aos adolescentes. De qualquer forma, embora o panorama seja de
conquistas progressivas na área de Saúde e Direitos Reprodutivos, registram-se entraves que
podem atrasar este processo democrático e, inclusive, há ameaças de vários setores que se
mobilizam constantemente para restringi-los ou mesmo eliminá-los.
De forma geral, temas mais polêmicos como os que esbarram em concepções de religião,
como o aborto e o uso de contraceptivos, incluindo o preservativo têm maior repercussão
quando são propostos por movimentos sociais. Da mesma forma, questões ligadas a minorias
como homossexuais, transexuais ou transgêneros que abalam os princípios morais tradicionais dos padrões de parceria homem – mulher reificados nas sociedades patriarcais, são alvo
de intensa resistência por grupos conservadores, incluindo ligados a religiões.
Cite-se o exemplo recente da contracepção de emergência para se avaliar esse tipo de
impasse, processo símile ao ocorrido com o DIU na década de 1980. A contracepção de
emergência, como método pós-coito, foi definida por muitos anos como de ação microabortiva, em razão de sua possibilidade de atuar evitando a nidação de ovo já fecundado. Essa
propriedade foi desconsiderada com a divulgação de pesquisas científicas sobre o método,
reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde em 2003, e que apontaram seu efeito apenas contraceptivo, ou seja, antes da fecundação, e suas propriedades de provocar atraso na
ovulação e retardar a migração espermática em direção ao óvulo (Ministério da Saúde, 2006).
Há aprovação de produtos pela ANVISA, desde 1998, e o fármaco é indicado como recurso
contraceptivo em todos os manuais de orientação de Planejamento Familiar editados desde
1996 pelo Ministério da Saúde. Como resultado de ampla articulação de setores ligados à
luta pela Saúde Reprodutiva, a contracepção de emergência é distribuída aos municípios
com mais de 100.000 habitantes e em todos os serviços públicos de Atenção à Mulheres
Vítimas de Violência Sexual (Ministério da Saúde, 1999). No entanto, apesar de ser política
instituída, são recorrentes as tentativas de poderes legislativos ou executivos locais de proibir
a distribuição gratuita na rede pública e a venda na rede privada deste método, alegando seu
efeito abortivo.
Em 2005, os municípios de São José dos Campos (CONAMP, 2005) e Jacareí (FSP,
2005), no estado de São Paulo, e também a capital do Mato Grosso e de São Paulo (Observatório da Imprensa, 2005) tentaram aprovar projetos municipais com a intenção de proibir a
contracepção de emergência (Correio do Estado, 2005). Em 2008, Jundiaí (Jornal de Jundiaí,
2008) e em 2009, Vargem, ambos municípios do estado de São Paulo, entraram na Justiça
com intenções semelhantes.
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Tais iniciativas têm sido contestadas pelo próprio Ministério da Saúde, ou por entidades
da sociedade civil que militam na defesa da Saúde e dos Direitos Sexuais e Reprodutivos, por
meio de ações junto do Ministério Público, exigindo a anulação de leis locais restritivas ao
acesso à contracepção de emergência, pois ferem disposições de leis e normas federais. Nesses
exemplos, ao contrário do que ocorre com a maioria dos processos jurídicos com relação ao
SUS, a lei é aclamada para garantir o exercício das práticas de saúde, a um tempo em que
coíbe legisladores e executivos locais de sobrepor seus propósitos aos Direitos Sexuais e Reprodutivos da população. Portanto, em todos esses processos, instâncias maiores, através de
tribunais de Justiça estaduais, têm dado ganho à ações contestatórias, garantindo o acesso a
contracepção de emergência e orientando que poderes locais não têm direito de anular determinações já garantidas ao conjunto de brasileiros e que estão expressas em legislações federais
e normas constitucionais.
De qualquer maneira, este exemplo aponta para a necessidade de organização e vigília
permanente da sociedade e dos grupos interessados em garantir a equanimidade de seus direitos, de forma a ampliar o atendimento às suas reivindicações e a desarticular ameaças aos
direitos conquistados.
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