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ApREsEntAção 

Com o objetivo de promover e defender direitos reprodutivos segundo os prin-

cípios das Declarações da ONU, em especial aqueles da Convenção pela Elimi-

nação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, foi fundada, em 1991, a 

CCR – Comissão de Cidadania e Reprodução, uma entidade civil de âmbito nacional 

e sem fins lucrativos. Sua principal meta é a defesa do respeito à liberdade e à digni-

dade da população brasileira no campo da sexualidade e reprodução.

A CCR reúne profissionais das áreas de ciências sociais, médicas, humanas e 

jurídicas e incide sobre as realidades nacionais, produzindo informações e gerando 

subsídios para atuação de movimentos sociais, bem como formulação e monitora-

mento de políticas públicas. A partir da realização de pesquisas, do desenvolvimento 

de metodologias inovadoras de atuação e da produção de conhecimento e debates, a 

Comissão potencializa o pensamento estratégico e o fluxo de informações entre dife-

rentes segmentos da sociedade. Quer, assim, manter diálogo permanente e dinâmico 

com a sociedade em geral, as instituições governamentais e não-governamentais, os 

movimentos sociais e a mídia. A CCR busca, ainda, incidir sobre as ações dos poderes 

públicos no Brasil, em esferas nacional, estadual e municipal.

Desde 2007, a CCR tem promovido uma série de diálogos públicos, por 

meio do ciclo de debates Democracia, Estado Laico e Direitos Humanos, reunindo e 

articulando acadêmicos, ativistas, profissionais de saúde e do direito, entre outros. 

Nestes espaços, a Comissão coloca temas candentes em foco de discussão e atua 

como ponto convergente na atualização, reflexão e elaboração de estratégias para 

implementação de políticas públicas de defesa, promoção e garantia dos direitos 

sexuais e reprodutivos. 



 democracia, estado laico e direitos humanos 98  democracia, estado laico e direitos humanos

Dando continuidade ao Ciclo de Debates, foi realizado em 2009 o seminário 

Contracepção de Emergência no Brasil: dinâmicas políticas e direitos sexuais e repro-

dutivos, com a finalidade de promover uma reflexão sobre os impasses que o campo 

dos direitos sexuais e reprodutivos enfrenta no cenário  brasileiro quando se trata 

de pensar e atuar em torno do direito ao uso de um medicamento cientificamente 

aprovado. Entre os expositores, o evento contou com especialistas na área médica, ju-

rídica, sociológica e de políticas públicas, como a advogada argentina Paola Bergallo, 

o médico ginecologista Jefferson Drezett e a socióloga Regina Figueiredo, a Secretária 

Municipal de Saúde de Jundiaí, Tânia Pupo e o especialista em sistemas de saúde, 

Paulo Puccini.

Durante as exposições, foi apresentado um panorama sobre o acesso à anti-

concepção de emergência em 7 países: Argentina, Colômbia, Chile Equador, Hon-

duras, México e Peru. As exposições esclareceram os efeitos do medicamento, bem 

como apresentaram informações sobre os grupos que atuam contra a distribuição 

da CE e os municípios do Estado de São Paulo que possuíam ou já possuíram leis 

restritivas à distribuição das pílulas, com destaque ao caso emblemático de Jundiaí. 

Foram abordadas também a vasta quantidade de normativas jurídicas que prevêem o 

uso da contracepção de emergência no Brasil, as especificidades do uso destes contra-

ceptivos por adolescentes e a situação de acesso do medicamento via Sistema Único 

de Saúde (SUS). O seminário notadamente ampliou os marcos referenciais do debate 

no campo médico, jurídico e das políticas públicas, assim como das percepções e do 

uso que jovens adolescentes fazem desse método anticonceptivo. Tratou, ademais, de 

desconstruir diversos mitos e estigmas que cercam o tema – com destaque para os 

efeitos do medicamento, em especial de que seria abortivo, contribuindo para a cons-

trução de renovação de  perspectivas para os direitos sexuais e reprodutivos no Brasil.

Com intuito de desdobrar, aprofundar e difundir os conteúdos expostos no 

seminário Contracepção de Emergência no Brasil: dinâmicas políticas e direitos sexuais 

e reprodutivos, alguns dos palestrantes produziram artigos especialmente para com-

por esta publicação. Ao final, apresenta-se também uma síntese de todas as exposi-

ções e debates realizados.

El DEbAtE juRíDiCo En toRno A lA AntiConCEpCión DE 

EmERgEnCiA: unA miRADA CompARADA.

Paola Bergallo*

Pese a los cambios experimentados en las últimas décadas, la autonomía y la jus-

ticia reproductiva continúan siendo valores en disputa en varias regiones del 

mundo. La dinámica de “preservación a través de la transformación”1 caracteriza aún 

el terreno de la sexualidad y la reproducción, donde es posible observar que el desar-

rollo de nuevas tecnologías para el control reproductivo convive con estrategias de 

obstrucción a su acceso que recrean viejas barreras en el ejercicio de derechos.

Los embates montados contra la anticoncepción hormonal de emergencia 

(en adelante, AHE), conocida también como la píldora del día después, en los tribu-

nales de la región, son una instancia más de aquellas disputas teñidas muchas veces 

de arbitrariedades e inconsistencias argumentales profundas. Por otra parte, en un 

contexto de resistencias, el litigio que busca restringir la difusión y el acceso a la 

AHE  ha visto, en ocasiones, amplificados sus efectos frente al silencio cómplice de la 

política democrática o la debilidad de políticas públicas condenadas a un estratégico 

*  Profesora, Departamento de Humanidades, Universidad de San Andrés; Investigadora Invitada, Centro de 
Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Buenos Aires, Argentina. Agradezco especialmente la colabora-
ción de Nancy Ovejero para el trabajo de recopilación de gran parte de la información citada en este traba-
jo. Mi agradecimiento también para Agustina Ramón Michel y Sabrina Ayelén Cartabia por comentarios 
a un borrador anterior. El trabajo de investigación del que se nutre este documento fue realizado gracias 
a la colaboración del UNFPA.

1. Reva Siegel, “The Rule of Love: Wife Beating as Prerogative and Privacy,” 105 Yale l.J. 2117-2206 (1996).” 
Según ha mostrado Siegel, en diversos contextos las estructuras del género se sostienen, en parte, a través 
de la misma trasformación de reglas y prácticas otrora denunciadas como ejes de la dominación.
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bajo perfil.2 La controversia judicial sobre la AHE en la variedad que utiliza la droga 

Levonorgestrel o producto dedicado3, si bien se asemeja a la proyectada sin éxito en 

otras regiones,4 ha adquirido un formato especial en Latinoamérica. Los actores con-

servadores, en su mayoría vinculados a sectores de la Iglesia Católica, la consideran 

parte de otra batalla mayor y más importante: la lucha por la preservación de las res-

tricciones sobre el aborto y la denegación de la autodeterminación reproductiva de 

las mujeres. Como lo denunciara el feminismo de la segunda ola,5 esa lucha continúa 

siendo crucial para preservar las estructuras de la dominación de género más allá de 

la reproducción.

La comprensión de las dinámicas de la oposición a la píldora del día después 

resulta de particular importancia, entonces, para quienes se preocupan por desmon-

2. Sobre las dinámicas políticas que llevan a esta situación, véase, por ejemplo, Gene Burns, “The Moral 
Veto” (MICHIGAN: MICHIGAN UNIVERSITy PRESS, 2005). En el particular sobre esta dinámica en 
el contexto del aborto en Argentina, véase Mario Pecheny, “Yo no soy progre, soy peronista. ¿Por qué es 
tan difícil discutir políticamente sobre aborto?,” en Bergallo, Paola (comp.), Aborto y Derechos Humanos, 
(BUENOS AIRES: EDITORES DEL PUERTO, 2010 –en prensa).

3. Resulta importante aclarar aquí que existen dos métodos de anticoncepción de emergencia, el que se 
conoce como el régimen combinado o método yuzpe y el método Levonorgestrel. Es este último el que 
considero en este trabajo pues, dado que es más comercializado en la región, es el que ha generado las 
disputas sobre su mecanismo de acción. Para un detalle del funcionamiento de ambos métodos, véase, 
Rocío Villanueva,” La Anticoncepción Oral de Emergencia. El debate legal en América Latina” (SAN JOSé 
DE COSTA RICA: INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, 2007), p. 21 y “las 
Normas de Regulación de la Fertilidad”, CHILE, p. 79. Disponibles en: 

 http://www.clae.info/downloads/Pulicaciones/AOEAmericaLatinaRocioVillanueva.pdf
 http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2331, visitadas el 15 de diciembre de 2009.
4. Para un detalle de todos los países del mundo en los se encuentra disponible la AHE, véase http://

ec.princeton.edu/questions/dedicated.html, datos actualizados al 1.11.09, visitadas el 15 de diciembre de 
2009. Según la Office of Population Research de la Universidad de Princeton en el verano de 2008, la AHE 
estaba disponible ampliamente en farmacias por lo menos en los siguientes países (sin incluir América La-
tina): Antigua, Aruba, Australia, Bélgica, Belize, Benin, Burkina Faso, Camerún, China, Congo (Brazzavi-
lle), Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Polinesia Francesa, Gabon, Ghana, Guinea-Conakry, 
Islandia, Israel, Costa de Marfil, Jamaica, Latvia, Lesotho, Libia, Luxemburgo, Mali, Mauritania, Mauritius, 
Nueva Zelandia, Nigeria, Portugal, Senegal, Eslovaquia, Sudáfrica, Sri Lanka, Santa Lucía, Suiza, Tajikis-
tan, Togo, Túnez, Gran Bretaña, y nueve estados de los Estados Unidos. Además, estaba disponible para 
venta sin receta en: Canadá, Noruega, Suecia, Holanda, India, y los Estados Unidos (para mayores de 18 
años). Véase al respecto, el sitio web del Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia, 
disponible en www.cecinfo.org, visitada el 15 de diciembre de 2009. Véase también, Boletín 13, Nro. 1, 
disponible en http://www.cecinfo.org/publications/newsletters/NewsletterSummer2008.pdf, visitada el 
15 de diciembre de 2009. 

5. Linda Gordon,” The Moral Property of Women: A History of Birth Control Politics in America.”(URBANA 
y CHICAGO: UNIVERSITy OF ILLINOIS PRESS, 2002).

tar las obstrucciones para el acceso de las mujeres a sus derechos y a los derechos re-

productivos en particular. Esa comprensión requerirá un estudio sistemático y empí-

rico del trabajo local y regional de confrontación a través del derecho, sus actores,  sus 

consecuencias reales y simbólicas, y sus grados de efectividad. En un estadio inicial 

hacia ese proyecto más ambicioso, este trabajo presentará una revisión comparada 

del estatus jurídico de la AHE centrándose en su recepción normativa y jurispruden-

cial en seis países de la región. La revisión propuesta alcanza las normas nacionales 

y las principales decisiones de altas cortes en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, 

México, y Perú. En los seis países se han montado iniciativas de restricción en juego 

entre los tres poderes del estado que permiten contrastar reacciones en la contienda 

sobre la píldora.

Con ese objetivo, distinguiré en este documento dos dimensiones desde 

las que puede encararse el diagnóstico sobre la situación jurídica de la AHE en 

los países seleccionados. En la primera dimensión observaré el estatus regulatorio 

mediante el cual se ha incorporado la AHE al derecho y las políticas públicas de 

cada país. Para describir ese estatus revisaré la recepción normativa de la píldora 

por cada ordenamiento nacional y los criterios jurisprudenciales sentados en las 

sentencias a favor y en contra de la legalidad del fármaco. En un segundo nivel, pro-

curaré completar el enfoque del estatus jurídico de la AHE con una revisión crítica 

de la disputa argumental en las decisiones judiciales emitidas por los tribunales en 

cada país.

El trabajo se divide en dos partes. En la sección inicial, se clasifican los seis 

países en función de las consecuencias de las opciones regulatorias adoptadas y su 

judicialización. En la segunda parte, se ofrece un mapa del debate argumental focali-

zado en cuatro argumentos centrales que surgen de las principales sentencias dicta-

das en cada país. Esas decisiones que muestran la profundidad de las inconsistencias 

y falacias argumentales que han caracterizado la intervención judicial sobre el tema 

en algunos países. El mapeo imagina un diálogo entre argumentos de restricción y 

respuestas formuladas en un plano normativo que, entiendo, puede encontrar fun-

damento en aquello que los sistemas jurídicos de los seis países comparten aunque 

debería adaptarse a las normas específicas de cada uno de ellos. A modo de conclu-

sión se incluyen algunas observaciones sobre el perfil de los debates jurídicos y los 

argumentos vertidos en ellos.
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1. El estatus jurídico de la AHE: el panorama en las normas y las sentencias 
de seis países

En los seis países existen normas y sentencias sobre la AHE. Estas indican que 

la situación jurídica “en los libros” es de relativa heterogeneidad tanto entre países 

como al interior de algunos de ellos. En este acápite describiré ese primer nivel de la 

situación jurídica, el de las normas escritas. Completaré la caracterización con infor-

mación sobre la disponibilidad comercial de la píldora. Sin embargo, las limitaciones 

de una descripción circunscripta al plano de las normas escritas y unos pocos datos 

sobre la comercialización son evidentes. La situación jurídica funciona en un tras-

fondo de prácticas individuales e institucionales que a veces son más permisivas de lo 

previsto en las normas y otras condicionan la disponibilidad imponiendo diferentes 

barreras en la accesibilidad concreta y oportuna a la AHE. Para obtener una perspec-

tiva más completa de la situación en cada país deberían contrastarse los discursos ju-

rídicos en las normas y la jurisprudencia con la observación de la vinculatoriedad de 

aquellos y las prácticas de cumplimiento de los actores relevantes. Deberían también 

analizarse los efectos simbólicos de las normas y las restricciones impuestas en las 

demandas de las mujeres, la oferta de los circuitos comerciales, las políticas públicas y 

las prácticas de las comunidades médica y farmacéutica, intermediarias centrales del 

acceso y, a menudo, fuentes de las múltiples barreras de llegada existentes. Asimismo, 

deberían observarse con cuidado las diferentes experiencias de colectivos de mujeres 

como las niñas y adolescentes, las mujeres con capacidades diferentes, las desplaza-

das, entre otros.

El funcionamiento de las barreras que concretamente operan en materia de 

acceso a la AHE puede ilustrarse con los hallazgos del estudio reciente del equipo 

coordinado por Pecheny6 sobre la AHE en Argentina. Según esta investigación, en 

ese país la píldora se comercializa en el mercado y se incluye en algunas instancias de 

iniciativas públicas. Entre los factores identificados por la investigación que actúan 

facilitando o restringiendo el acceso a la AHE se detectan, por un lado, cuestiones 

subjetivas vinculadas a la información y valoraciones de las usuarias, de los profe-

6 Mario Pecheny (coordinador) y otros, “Barreras de Accesibilidad a la Anticoncepción de Emergencia en la 
Argentina”, Estudio colaborativo multicéntrico, Informe Beca Carrillo-Oñativia y Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA) (BUENOS AIRES: MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIóN, 2007).  

sionales de la salud y de los funcionarios; y, por el otro, cuestiones objetivas relacio-

nadas con aspectos de la organización interna de los servicios y aspectos externos 

de la sociedad y el Estado. A su vez, entre los factores subjetivos que condicionan el 

acceso a la AHE, los autores citan las percepciones sobre los mecanismos de acción 

de la AHE, su supuesto carácter abortivo y su estatus normativo. Estas percepciones 

suelen incorporar dudas sobre la legalidad, la legitimidad, y la recomendación técni-

ca del método. Por otra parte, entre los factores objetivos se perciben problemas en el 

conocimiento por parte de los empleados/as del sistema de salud, las limitaciones de 

la consejería en salud reproductiva, y desde el Estado, los marcos normativos proble-

máticos, la disponibilidad de insumos, logística y campañas de difusión.7

Dada la interacción de estos factores objetivos y subjetivos, la mera observa-

ción de los marcos normativos, los discursos judiciales y el dato sobre la disponibi-

lidad comercial que propondré en los siguientes párrafos, es insuficiente para captar 

un panorama concreto y matizado del “derecho en acción” o del impacto de las re-

gulaciones y encuadres normativos en la generación de diversas realidades de acceso 

y disponibilidad de la AHE en los países estudiados. Ello porque además, como es 

sabido, las normas permisivas no se traducen necesariamente en condiciones amplias 

de acceso y, en otros casos, las normas restrictivas conviven con márgenes tácitos de 

permisión también variados.

Por otro lado, además de los factores subjetivos y objetivos identificados, las 

normas sobre AHE coexisten con campañas más o menos organizadas de restricción. 

El trabajo de Casas Becerra,8 por ejemplo, muestra la extensión de las iniciativas de 

restricción llevadas adelante en Chile a través del derecho, ilustrando lo que la autora 

bien ha dado en caracterizar como una saga de eventos de oposición que ha incluido 

acciones de boicot a laboratorios, la movilización de farmacéuticos para evitar la 

comercialización, la promoción de usos abusivos de la objeción de conciencia y la 

desobediencia de funcionarios públicos y del sistema de salud.

7. Pecheny et al., op. cit, p.10.
8. Casas Becerra, Lidia, “La saga de la anticoncepción de emergencia en Chile: avances y retrocesos”, (SE-

RIE DOCUMENTOS ELECTRóNICOS NRO. 2, PROGRAMA GéNERO y EQUIDAD, FLACSO CHILE, 
CHILE). Disponible en: http://issuu.com/flacso.chile/docs/2008.11.genero, visitado el 15 de diciembre de 
2009.
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Dar cuenta de la efectividad en la disponibilidad y el acceso a la AHE en 

los seis países requeriría, entonces, de investigaciones como las citadas que no están 

disponibles aún en todos los países y que exceden las pretensiones de este trabajo. 

Por ello, luego de llamar la atención sobre la limitación del alcance de la descripción 

que propongo en estas páginas, expondré algunos datos que sirven para plasmar una 

primera comparación de la situación “formal” de la AHE en los países seleccionados.

Comencemos pues por la recepción normativa de la píldora. En los seis países 

existen leyes o normas administrativas que, con distintos objetivos, aluden a la AHE 

incluyéndola en políticas estatales o regulaciones. Entre ellas encontramos referen-

cias a la píldora en la legislación integral de la salud, la normativa específica de salud 

sexual y reproductiva, las reglas de cobertura del sistema de salud, los nomencladores 

de medicamentos, el trato de la violencia sexual, la educación sexual, o las iniciativas 

respecto de niñas y adolescentes. En otros casos, las normas sólo atañen a la píldora 

y aprueban su distribución y comercialización o exigen la disponibilidad en farma-

cias como reacción ante iniciativas de removerlas. El siguiente Cuadro 1 describe la 

presencia de la AHE en las normas de los países estudiados. El cuadro demuestra una 

recepción dispar al tiempo que evidencia que en ningún país esa recepción se ha dado 

con toda la extensión con la que podría presentarse9 o con criterios avanzados análo-

9. Una incorporación comprehensiva de la AHE en diversos marcos legales implicaría contemplarla en las 
regulaciones referidas a: (a) Reglamentaciones para garantizar la disponibilidad en farmacias, servicios sa-
nitarios, atención de víctimas de violencia y jóvenes, sin discriminación por razones de clase, raza, o etnia. 
(b) Reglas de garantía de un menú amplio de variedades de AHE para su comercialización y distribución 
gratuita o subsidiada. (c) Reglas para la cobertura de la AHE por los aseguradores de salud del sistema pú-
blico, privado o semi-público, cuando éste último exista. (d) Exigencia de inclusión de información com-
pleta sobre la AHE en la consejería sobre métodos anticonceptivos. (e) La regulación de la venta o entrega 
gratuita o subsidiada con/sin receta. (f) Reglamentaciones que prevean y sancionen las restricciones de 
comercialización en farmacias, la cartelización de laboratorios, y las restricciones en la consejería de parte 
de los profesionales a cargo. (g) Reglas que orden el suministro de AHE en situaciones de emergencias y en 
los ámbitos del sistema de salud a cargo de la atención de emergencias. (h) La regulación de la objeción de 
conciencia de parte de actores individuales o institucionales que intermedian en el acceso a la AHE. Ade-
más, resultaría necesario prever la incorporación de la AHE en regulaciones específicas como: (a) Reglas 
que aseguren el ofrecimiento y suministro de AHE a víctimas de violencia sexual, cuando éstas lo deseen. 
(b) Normas o aclaraciones específicas sobre el acceso a la AHE para adolescentes. En particular, ausencia 
de normas que busquen reducir las barreras de acceso para adolescentes, o que exijan el suministro sin 
requisitos de autorización parental o guardadores. (c) Pautas especiales para el acceso para mujeres con 
capacidades especiales y la regulación de la intervención de sus representantes, tutores/as o encargados/as. 
(d) Reglamentación para garantizar el acceso a la AHE en ámbitos multiculturales. (e) Reglamentación de 
la inclusión de información sobre AHE en la educación sexual.

gos a los de otras latitudes que permitieron su disponibilidad sin receta y fuera de las 

farmacias, o su entrega libre a menores sin exigir autorización o presencia de adultos. 

También los poderes judiciales han contribuido discursivamente a la confi-

guración del heterogéneo estatus legal de la AHE. Según se muestra en el Cuadro 2,10 

lo han hecho a través de pronunciamientos en casos iniciados por actores de la socie-

dad civil o por funcionarios públicos que disputan las políticas de inclusión de AHE 

en la información sobre planificación familiar, en los planes de distribución gratuita 

o subsidio, u objetan su mero registro para la comercialización. En los seis países, si 

bien persisten algunos litigios en instancias inferiores, se cuenta con pronunciamien-

tos de las cortes que permiten captar la posición de los máximos tribunales en cada 

jurisdicción. 

Cuadro 1
Situación jurídica general en los seis países

Ámbitos de trata-
miento de la AHE

Argentina 
(a)

Colombia Chile Ecuador méxico (a) perú

AHE en 
políticas 
públicas 
y normas

SSRR Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Violencia Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Niños, 
Niñas, 
Adoles-
centes

No(*) Sí Sí Sí No Sí

AHE en los tribunales Sí-Negativo Sí-Positivo Sí-Negativo Sí-Negativo Sí-Positivo Sí-Ne-
gativo

AHE en cobertura 
pública y/o privada Sí Sí Sí Sí Sí Sí

AHE en el Mercado Sí Sí Sí Sí Sí Sí

AHE en normas de 
consejería s/ SSRR Sí Sí Sí Sí Sí Sí

(a) País Federal. Los datos incluidos respecto de este país corresponden al orden nacional.

10. Con la excepción de un caso presentado en Perú, todas las decisiones estudiadas fueron emitidas en litigios 
de oposición a la AHE.
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Cuadro 2
Muestra de principales casos judiciales sobre AHE en los seis países

País

Sentencias de Tribunales Superiores 
o Constitucionales Sentencias de otros tribunales Casos pen-

dientes de 
resoluciónSenten-

cias Fecha Resultado Senten-
cias Fecha Resul-

tado

Argentina

Sí 2002
2007

Negativa
Negativa
(cuestión 
procesal)

Tierra del 
Fuego

Córdoba
Rosario

2007
2008

2008

Nega
tiva

Nega
tiva

Posi
tiva

Sí

Colombia Sí 2004
2008

Positiva
Positiva

No No No No

Chile Sí 2001
2005
2007
2008

Negativa
Positiva
Negativa
Negativa

No No No No

Ecuador Sí 2006 Negativa No No No No

México Sí 2006 Positiva No No No No

Perú Sí 2006
2009

Positiva
Negativa

No No No Sí

Por otra parte, el Cuadro 3 expone los países estudiados diferenciando en las 

filas el litigio restrictivo contra la AHE y el proactivo en su defensa (sólo llevado en 

un caso judicial en Perú), y distingue en las columnas las últimas sentencias positivas 

de aquellas con resultados limitantes.

Cuadro 3
Tipos de litigio y sentencias contra la AHE

Sentencia Positiva Sentencia negativa

Litigio Proactivo Perú (2006)

Litigio Restrictivo Colombia (2004), México (2006) Argentina (2002), Chile (2008), 
Ecuador (2006), Perú (2009)

Finalmente, los datos sobre las normas y el resultado de las decisiones judi-

ciales, expuestos en más detalle en los Anexos I y II, pueden leerse en el contexto de 

la información disponible sobre la comercialización de la píldora en los seis países. 

Según lo relevado por el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emer-

gencia (CLAE)11 y el Sitio Web sobre Anticoncepción de Emergencia de la Office of 

Population de la Universidad de Princeton,12 a pesar de la existencia de sentencias 

limitantes en cuatro de ellos (Argentina, Chile, Ecuador y Perú), la AHE se comer-

cializa en los seis países estudiados y en algunos de ellos forma parte de políticas 

que entregan anticonceptivos gratuitos o las que exigen su suministro a las mujeres 

víctimas de violación. 

Así, la observación desagregada de las tres variables: normas, sentencias y 

datos sobre disponibilidad para la comercialización, permitiría distinguir la situación 

en dos grupos de países. Un primer conjunto en el cual la situación normativa y judi-

cial es positiva y, por tanto, el acceso a la AHE se encontraría en expansión creciente, 

y un segundo grupo con una situación jurídica ambigua y con condiciones de acceso, 

al menos discursivamente, restrictivas.

a) Países con una situación jurídica (normativa y judicial) positiva respecto de 

la AHE. En países como Colombia, México y, en menor medida, Ecuador, circula un 

discurso jurídico de actores institucionales relevantes (las cortes, el parlamento) a 

favor de la legalidad de la AHE, que contribuye a la expansión gradual de las gestiones 

estatales destinadas a ampliar la información y el acceso al método. En los tres países 

existen leyes, normativas sanitarias y políticas sobre salud reproductiva, violencia, o 

juventud que hacen referencia específica a la AHE. En Colombia y México, además, 

según surge de los cuadros anteriores, los altos tribunales administrativos o cortes 

han emitido fallos favorables a la legalidad de la AHE y a la constitucionalidad de su 

autorización y distribución. 

Por otra parte, en Ecuador, luego de una sentencia restrictiva por parte  del 

tribunal superior, el parlamento ha sancionado una ley que exige la entrega de AHE 

en casos de violencia, revirtiendo, de alguna manera, un infundado antecedente judi-

cial que la declaraba abortiva. Así, en estos países, la situación jurídica positiva puede 

comenzar a traducirse en mayor diversidad en las marcas de AHE disponibles en el 

mercado farmacéutico y, a veces, en el desarrollo de políticas públicas específicas.. 

Aunque todavía podría realizarse mucho trabajo para expandir la demanda de las 

11.  Véase, su sitio web: http://www.clae.info/, visitada el 15 de diciembre de 2009.
12. Véase, en español, http://ec.princeton.edu/espan/scontrac.html, visitada el 15 de diciembre de 2009.
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mujeres y la efectiva disponibilidad con acceso de AHE para todos los grupos de 

mujeres que pueden necesitarla, en estos países el derecho y el Estado parecen enca-

minados a promover el método.

Finalmente, desde enero de 2010 puede ubicarse en este grupo a Chile. Has-

ta esa fecha, la sentencia del Tribunal Constitucional chileno prohibiendo la AHE 

ubicaba al país en el grupo siguiente que comparte una situación judicial restrictiva. 

La sanción de la Ley sobre Regulación de la Fertilidad promulgada el 18 de enero de 

2010 augura un cambio importante respecto del status legal de la AHE en ese país.13 

Si bien será necesario esperar a la implementación efectiva del nuevo marco normati-

vo y a posibles impugnaciones judiciales del mismo, la decisión del congreso chileno 

representa un paso importante hacia la ampliación del derecho a la anticoncepción 

en ese país. 

b) Países con una situación jurídica (normativa y judicial) restrictiva o ambigua 

respecto de la AHE. En otro conjunto de países en el que puede ubicarse a Argentina, 

y recientemente a Perú, la situación jurídica de la AHE es restrictiva, ambigua y, en 

ocasiones, limitada respecto del acceso de ciertos grupos. En estos Estados, aparece 

incorporada en algunas leyes, normativas sanitarias particulares, y políticas para el 

trato de la salud reproductiva, la violencia o la juventud. No obstante, no está pre-

sente en todos los ámbitos regulatorios y todavía está ausente en algunas normativas 

especiales, como las que exigen su introducción en la educación sexual o el trato de 

la violencia. 

Además, en países como Argentina la situación de restricción afecta especial-

mente a determinados grupos, dado que las normas permisivas conviven con deci-

siones judiciales desfavorables -que han declarado inconstitucional la AHE conside-

rando su mecanismo de acción como abortivo y limitando su inclusión en políticas 

de entrega gratuita de anticoncepción o de suministro de información-. Tanto en 

Argentina como recientemente en Perú, las cortes han fallado contra la legalidad de 

la AHE en ciertas circunstancias. En Argentina, esa restricción ha surgido de la pro-

13 Según el artículo 4 de la Ley sobre Regulación de la Fertilidad: “(…) los órganos de la Administración del 
Estado con competencia en la materia pondrán a disposición de la población los métodos anticonceptivos, 
que cuenten con la debida autorización, tanto hormonales como no hormonales, tales como los méto-
dos anticonceptivos combinados de estrógeno y progestágeno, métodos anticonceptivos de progestágeno 
solo, los métodos anticonceptivos hormonales de emergencia y los métodos de anticoncepción no hormonal, 
naturales y artificiales.”

hibición de la Corte Suprema de un tipo especial de AHE, sentencia que fue seguida 

por tribunales inferiores en casos aún abiertos, que han extendido los alcances de la 

decisión a otras marcas, limitando la distribución gratuita. Finalmente, en Perú, en 

octubre de 2009, se prohibió la distribución gratuita de la píldora pero no su comer-

cialización en el mercado -revirtiendo así una decisión judicial anterior que había 

resultado favorable En los dos casos puede decirse que la situación es ambivalente ya 

que en Argentina la píldora se distribuye y comercializa pero en algunas jurisdicciones 

esa distribución comercial o gratuita se ha limitado por litigios aún pendientes de 

resolución final.14 En Perú , por otra parte, la limitación de la sentencia reciente no al-

canza a la prohibición de comercialización en el mercado generando importantes de-

sigualdades de acceso a la AHE dependiendo de la situación económica de cada mujer.

Por último, cabe aquí hacer una nota sobre el caso chileno que ubicamos, 

preliminarmente, en el primer grupo. Hasta enero de 2010, Chile contaba con una 

decisión del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional una política de 

subsidio de la AHE por parte del gobierno central generando una situación ambi-

valente ya que como la decisión del tribunal no prohibía totalmente la AHE, ésta se 

encontraba disponible en el mercado. La ley sancionada recientemente puede cam-

biar la situación hacia un mayor acceso de la AHE en ese país, pero será necesario 

esperar al desarrollo de políticas públicas efectivas para su implementación. Mientras 

las políticas no se pongan en marcha, la descripción de la situación chilena será más 

parecida a la descripta aquí para Argentina o Perú que a la de mayor permisión típica 

del primer grupo.

1.1 Algunas consecuencias del panorama jurídico en los libros

La diversidad de reglas, sentencias e interpretaciones sobre la legalidad de la 

píldora es una característica recurrente de la situación de este método anticonceptivo, 

en los países estudiados. En todos ellos además es variada la existencia de campañas 

de obstrucción, barreras de acceso y la difusión de información, sus mecanismos de 

14.  Se trata de casos pendientes en las Provincias de Córdoba (Cámara Primera de Apel. Civ. y Com. De Cór-
doba, “Mujeres por la vida asoc. civil sin fines de lucro c. superior gobierno de la provincia de Córdoba 
– amparo - recurso de apelación”, expte n° 1270503/36) y Tierra del Fuego (Juzgado de  Primera instancia  
de Competencia Ampliada, “Defensor publico s/protección de intereses difusos”, expte nº 11.798).



El debate jurídico en torno a la anticoncepción de emergencia: una mirada comparada
Paola Bergallo

 democracia, estado laico e direitos humanos 2120  democracia, estado laico e direitos humanos

acción, su recomendación técnica y su legalidad. Por tanto, la mayor o menor per-

misión jurídica no necesariamente se condice con pautas de acceso y disponibilidad 

de la AHE.

Una forma posible de clasificar la diversidad en el estatus jurídico de la píl-

dora consistiría en diferenciar niveles de penetración del marco jurídico. Esos niveles 

de recepción jurídica se traducen en diversos grados de avance en la disponibilidad y 

el acceso a la AHE. En un primer plano, el de la recepción normativa, algunos países 

han avanzado en ampliar las reglas en torno a la AHE para incluirla en la prestación 

de servicios de salud reproductiva y en políticas especiales de violencia sexual o de 

atención de jóvenes. Otros muestran mayor rezago en la producción de normas gene-

rales o específicas sobre AHE dado que no todos han incorporado la píldora en todas 

las políticas y niveles regulatorios en que podría estar presente. Este rezago puede 

implicar la ausencia de la AHE en ciertas políticas y en el acceso de ciertos grupos. 

En un segundo nivel, debe tenerse en cuenta que la disputa interpretativa so-

bre la legalidad de la AHE llevada a los tribunales ha generado sentencias que recor-

tan los efectos de la recepción normativa cuando prohíben la distribución gratuita en 

general o la entrega a adolescentes.

En un tercer nivel, se ubican los problemas de implementación, cumplimien-

to y supervisión de las normas que receptan la AHE. Como es obvio, la existencia de 

normas no siempre supone que ellas sean aplicadas y cumplidas cabalmente. Así, la 

brecha de implementación y cumplimiento entre éstas y la práctica es otro nivel en el 

que puede reducirse la efectividad de la recepción normativa. Esa reducción es a su 

vez influenciada, a menudo, por las sentencias judiciales restrictivas que además de 

suspender la aplicación de normas concretas en algunos casos, proyectan sus efectos 

para reducir el cumplimiento de normas no objetadas ante los tribunales. 

Así, la combinación intermitente de zonas de permisión con espacios de res-

tricción fragmentados probablemente genere un contexto en el que ciertos grupos de 

mujeres, como las más pobres o las más jóvenes, vean afectado su acceso a la píldora. 

Por otra parte, esa diversidad puede reforzarse en un contexto de divulgación activa 

por parte de los medios de comunicación de la producción de normas o sentencias 

limitantes que terminan amplificando los efectos de las iniciativas de oposición a la 

AHE y reduciendo sensiblemente la transmisión de información sobre las decisiones 

a su favor o las reglas que la receptan para el desarrollo de políticas públicas. Esa 

difusión intensa de los discursos de restricción puede generar y reforzar a su vez 

condiciones de incertidumbre sobre el mecanismo de acción y su legalidad. Según 

surge de estudios como el citado de Pecheny,15 esta incertidumbre la padecen mujeres 

pero también los y las profesionales que intermedian el acceso a la AHE reforzando 

la obstrucción a su llegada y reduciendo las posibilidades de remoción de las barreras 

que limitan el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres. 

A los problemas de incertidumbre sobre la legalidad y la legitimidad de la píl-

dora a los que contribuye la ambigüedad jurídica generada por normas y sentencias 

contradictorias, deben sumarse otros déficits vinculados directamente con aspectos 

del debate jurídico sobre la AHE y la defensa legal promovida en los juicios plantea-

dos. Esta última se ha caracterizado por: (a) la falta de coordinación de actores con 

capacidad de trabajo jurídico entre sí y con otros actores interdisciplinarios; (b) la 

ausencia de estrategias legales sostenidas desarrolladas para potenciar las capacidades 

de defensa jurídicaa nivel regional y nacional; y (c) la carencia de equipos capacitados 

y estables de abogados/as para representar al Estado, la industria farmacéutica o las 

causas en las que se discuten derechos reproductivos.

2. El debate argumental sobre la constitucionalidad de la AHE

La revisión de las principales decisiones jurisprudenciales dictadas en los paí-

ses elegidos muestra objeciones cardinales en el plano de la justificación jurídica. 

Según lo describiré en las siguientes páginas, los argumentos pro-restricción padecen 

de múltiples falencias y deberían haber sido derrotados si los tribunales hubieran 

hecho su trabajo sin prejuicios y preconceptos carentes de fundamentación jurídica.. 

Con ese objetivo en mente, consideraré a continuación cuatro objeciones 

contra laAHE: (1) las que tildan de abortivo su mecanismo de acción, (2) las que se 

fundan en el derecho a la vida del embrión preimplantado que derrotaría, sin excep-

ción, el derecho de las mujeres a la autodeterminación y la justicia reproductiva, (3) 

las que confrontan la justificación de las políticas públicas que introducen la píldora, 

y (4) las que cuestionan especialmente las políticas dirigidas a niñas y adolescentes. Si 

bien separaré las objeciones en aras de una mayor claridad expositiva, como es obvio, 

15.  Pecheny et al., op. cit.
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estas se vinculan de manera estrecha y aparecen como cuestionamientos interrelacio-

nados difícilmente separables. 

Otra aclaración resulta necesaria aquí. Pese a que los debates argumentales 

suelen fundarse en citas de normas específicas de cada ordenamiento jurídico, mi 

intención es revisar los aspectos comunes de las objeciones16 y las posibles respuestas 

en base a principios compartidos por los regímenes jurídicos estudiados. Queda, sin 

embargo, la tarea de ajustar esos argumentos al derecho positivo de cada país y preci-

sar el contexto de información empírica cuando ella forma parte de los argumentos. 

Resta además aplicar los recursos que cada derecho doméstico ofrece en materia de 

técnicas de interpretación con citas de la historia de los acuerdos legislativos o consti-

tucionales, el estatus del derecho internacional de los derechos humanos, entre otros.

1) Un fármaco supuestamente abortivo

Un primer conjunto de objeciones a la legalidad de la AHE en su variedad de 

Levonorgestrel, se funda en su supuesto carácter abortivo y los daños que produciría 

en el embrión a partir de la inhibición de su implantación en el endometrio. Para 

quienes se oponen a la píldora por su mecanismo de funcionamiento, ella causa o 

tiene la potencialidad de causar abortos, práctica penalizada en la mayoría de los 

sistemas jurídicos de la región. El aborto, en esta definición, se produciría al impedir 

la anidación del embrión fecundado.17 

Estas objeciones sobre el mecanismo de acción de la AHE suponen dos tipos de 

afirmaciones. Una primera, de carácter fáctico, sobre la verificación o no de un hecho, 

y una afirmación conceptual, sobre la definición del aborto en cada legislación penal. 

Comencemos por el aspecto empírico que, como tal, debe abordarse desde el 

análisis de la evidencia científica. Esa evidencia y su evaluación han ido variando y, 

por lo tanto , también ha cambiado la formulación de esta objeción, aunque siempre 

insistiendo en la existencia de una conducta abortiva en la mujer que consume la 

16. Estas objeciones han sido desarrolladas como parte de una campaña transnacional de oposición a la anti-
concepción de emergencia, es por ello que se replican con variantes en los distintos países de la región.

17. Estos argumentos sobre el funcionamiento de la AHE se completan jurídicamente con las consecuencias 
legales que se siguen del reconocimiento del mecanismo de acción abortivo. Estas consecuencias legales 
son consideradas en el siguiente punto en relación al derecho a la vida del embrión pre-implantado.

píldora. La observación de esa evolución en los litigios revisados en la primera parte 

permite encontrar tres versiones sucesivas de la objeción sobre el mecanismo aborti-

vo de la píldora según se las presenta en el siguiente gráfico.

Argumento Evidencia ofrecida

Primera versión. La AHE funciona con un 
tercer efecto de carácter abortivo.

Primeras investigaciones científicas (previas 
a 2003)
Prospectos de AHE con aclaraciones exigi-
das por la Food and Drug Administration 
(FDA1)

Segunda versión. Se reafirma el tercer efecto. 
Se omite considerar la nueva evidencia en 
contra del tercer efecto o se afirma que la 
nueva prueba es inadecuada, falaz, errónea, 
y por tanto debe ser desestimada.

Declaraciones científicas que objetan la ca-
lidad de la prueba o insistencia en los estu-
dios antiguos como evidencia suficiente.

Tercera versión. Se acepta la nueva evidencia 
que niega la existencia del tercer efecto, pero 
se afirma que dado que los estudios cien-
tíficos declaran poseer margen de error, no 
son suficientes para eliminar la duda sobre 
el potencial mecanismo abortivo. Entonces, 
se insiste en la existencia de duda sobre el 
tercer efecto. ésta se sustenta además en la 
existencia de algún testeo con chimpancés 
en el que parece haberse observado el efecto 
abortivo.

Discusión epistemológica sobre los estánda-
res de producción de la evidencia científica 
que niega el tercer efecto. Justificación de la 
falta de un estándar de certeza para valorar 
el conocimiento científico existente y elimi-
nar la duda de manera definitiva..

En sus primeras formulaciones, la objeción apuntaba a lo que las investi-

gaciones iniciales identificaron como un supuesto tercer efecto anti-implantatorio y 

abortivo. Dado el carácter fáctico del argumento, quienes lo esgrimían, lo fundaban 

en referencias científicas que supuestamente demostraban la efectiva existencia de tal 

efecto. Con ese fin, se citaban algunos estudios que reportaban la observación de un 

efecto potencial y se aludía al mismo en las rotulaciones farmacéuticas que alertaban 

sobre la potencialidad de dicha acción. De esta forma, en los primeros litigios que 

buscaban la restricción de la píldora se citaban esas primeras investigaciones y se 

acompañaban los prospectos de AHE que incorporaban una indicación requerida 
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por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos.18 Esta era, por ejemplo, 

la evidencia referenciada  por la Corte Suprema Argentina en Portal de Belén19 o por 

el Tribunal Constitucional de Ecuador en el caso Roser Rohde.20

Sin embargo, con el desarrollo de nuevas investigaciones con estándares cien-

tíficos de calidad, el conocimiento disponible a partir de 2003 ha demostrado que la 

AHE no funciona inhibiendo la implantación del óvulo fecundado y por lo tanto no 

interrumpe el proceso de anidación ni tiene la potencialidad de dañar al embrión. 

18. Como es sabido, la mayoría de los países latinoamericanos tiene normas que permiten tramitar la ob-
tención de la aprobación de medicamentos cuando éstos han sido testeados y aprobados en los países 
considerados “desarrollados”. En la mayoría de los países centrales, el aborto está permitido en la etapa 
temprana del embarazo por lo cual cuando el estado del conocimiento científico sugería que la AHE 
tenía la potencialidad de inhibir la anidación, las autoridades de medicamentos de esos países exigían 
la inclusión de una referencia al potencial efecto abortivo de la píldora o tercer efecto. Así, por ejemplo, 
la Food and Drug Administration de los Estados Unidos exigía a los laboratorios la incorporación en los 
prospectos del método de pastillas de Levonorgestrel o Plan B de la siguiente leyenda: “el Plan B funciona 
como las otras pastillas anticonceptivas para prevenir el embarazo. El Plan B actúa primordialmente dete-
niendo la liberación de un huevo del ovario (ovulación). Puede prevenir la unión del esperma y el huevo 
(fecundación). Si la fecundación ocurre, el Plan B previene que un huevo fecundado se aferre al útero 
(implantación). Si un huevo fecundado se implanta antes de que se ingiera el Plan B, éste no opera.” “Food 
and Drug Administration. Departament of Health and Human Services, Center for Drug Evaluation and 
Research. FDA’s Decision regarding Plan B: Questions and Answers,” p.1. 

 La existencia de nueva evidencia científica que demuestra la falta de precisión de uno de los efectos conte-
nidos en este párrafo no ha provocado, sin embargo, el interés de los laboratorios por modificar los pros-
pectos en países como Estados Unidos dado que el aborto en esos países es legal en las primeras etapas del 
embarazo. Es así que en la mayoría de los países de la región, los productos de AHE que se comercializan 
son acompañados por prospectos que indican la potencialidad de la acción que impediría que el óvulo 
fecundado se aferre al útero. Este tipo de afirmaciones en los prospectos de la AHE es el que se ha utilizado 
para fundar los reclamos judiciales contra ella. 

 De manera más reciente, algunos países en los que el aborto está penalizado más ampliamente han in-
tentando la adecuación de los prospectos para reflejar la actualidad del conocimiento científico. Este es 
el caso de Argentina dónde durante el 2008 la autoridad de medicamentos (ANMAT) ha iniciado la eva-
luación de la modificación de los prospectos. En los casos en los que se ha modificado la información 
contenida en los prospectos este dato y la evidencia aceptada por las autoridades de medicamentos puede 
ser acompañado en los expedientes y argumentos de la defensa de la AHE.

19. Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina “Portal de Belén Asoc. Civil sin Fines de Lucro vs. Mi-
nisterio de Salud y Acción Social de la Nación.” 5 de marzo de 2002. Disponible en: http://www.csjn.gov.
ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=67787, visitado el 15 de diciembre de 2009.

20. Tribunal Constitucional  de Ecuador “José Fernando Roser Rohde vs. Instituto Nacional de Higiene y 
Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” y el Ministro de Salud S/ Acción de Amparo.. 14 de junio de 
2006. Disponible en: 

 http://www.uhemisferios.edu.ec/images/Fallo%20ecuatoriano%20contra%20la%20PAE%20y%20
aclaraci%C3%B3n.doc, visitado el 15 de diciembre de 2009.

Por el contrario, existe desde entonces abundante información científica que des-

cribe el mecanismo de acción de la AHE y demuestra las falencias de los resultados 

científicos que en las investigaciones de una primera época afirmaban o suponían su 

eventual inhibición de la anidación.

Las investigaciones de organizaciones de prestigio internacional como el Pro-

grama Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 

Reproducción Humana, del que participan el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Organización Mundial de 

la Salud, el Banco Mundial y el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 

Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana afirman sobre el meca-

nismo del Levonorgestrel que: “Se ha demostrado que las píldoras anticonceptivas de 

emergencia (PAE) que contienen levonorgestrel previenen la ovulación y que no tienen 

un efecto detectable sobre el endometrio (revestimiento interno del útero) o en los niveles 

de progesterona, cuando son administradas después de la ovulación. Las PAE no son 

eficaces una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provocan aborto.”21

En el mismo sentido se han pronunciado diversos estudios de estándares 

científicos como los citados en un trabajo de Rocío Villanueva22 y los examinados 

más recientemente por Fiorella Ramírez Huamán.23 La investigación disponible hoy 

demuestra que cuando se utiliza en su variedad dedicada, es decir, el fármaco Levo-

norgestrel, la AHE: (a) actúa evitando o demorando la ovulación; (b) puede también 

actuar interfiriendo con otros aspectos del ciclo reproductor anteriores al inicio del 

embarazo, aunque no se ha demostrado ello de forma conclusiva, y  (c) no puede ter-

21. Boletín Informativo del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores 
sobre Reproducción Humana, 2005. Emitido por el PNUD, FNUAP, OMS, Banco Mundial y el Programa 
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. Dis-
ponible en  http://www.who.int/reproductivehealth/family_planning/docs/ec_factsheet_es.pdf, visitado 
el 15 de diciembre de 2009.

22. Véase al respecto, Rocío Villanueva, “La Anticoncepción Oral de Emergencia. El debate legal en América 
Latina” (SAN JOSé DE COSTA RICA: INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, 
2007), Capítulo I, p. 19 a 34. Disponible en http://www.clae.info/downloads/Publicaciones/AOEAmerica-
LatinaRocioVillanueva.pdf; visitado el 15 de diciembre de 2009.

23. Véase, Fiorella Ramirez Huamán, “La Anticoncepción Oral de Emergencia: Una mirada científica”,( SO-
CIEDAD PERUANA DE GINECOLOGíA y OBSTETRICIA y UNFPA, 2006), Disponible en http://www.
clae.info/publicaciones/anticoncepcion-oral-de-emergencia-una-mirada-cientifica.html, visitado el 15 
de diciembre de 2009.
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minar un embarazo ya comenzado, y ningún estudio de estándares científicos acep-

tables ha demostrado con seguridad que la AHE afecte al embrión.24

Ahora bien, estos cambios en la evidencia científica sobre el mecanismo de 

acción de la AHE dieron lugar en algunos países a pronunciamientos en los que los 

tribunales descartaron el tercer efecto y concluyeron en la legalidad de la AHE. Así, 

en base a esta nueva evidencia el Consejo de Estado de Colombia estimó que “del 

material probatorio y la información o documentación autorizada sobre la materia se 

infiere, sin lugar a dudas, que el POSTINOR 2, en razón a su principio activo, es un anti-

conceptivo por tener la posibilidad de prevenir la fecundación del óvulo en la mayoría de 

los casos (por lo menos en 75%) en que es suministrado dentro de las 72 horas siguientes 

al coito sin protección, en dosis de dos (2) píldoras, de una vez o con intervalo de 12 horas 

24. Según reporta Rocío Villanueva, op. cit., p. 28, sobre las investigaciones desarrolladas entre los años 2000 
y 2005 en torno al modo de acción de la AHE, la OMS ha declarado “que por su rigurosidad han sido 
publicados en revistas científicas del más alto crédito y prestigio.” Entre las instituciones que desde el 
año 2000 han llevado a cabo investigaciones sobre el modo de acción de la AHE, destacan las siguientes: 
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva –ICMER– adscrito a la Universidad Católica de Chile, San-
tiago; la División de Obstetricia y Ginecología del Hospital/Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia; el 
Servicio de Salud Reproductiva, Instituto Nacional de Pediatría, México; el Departamento de Ginecología 
y Obstetricia y el Departamento de Patología de la Universidad de John Hopkins, Baltimore, MD, USA, 
así como el Laboratorio de Investigaciones sobre Esteroides del Instituto de Biomedicina de la Universi-
dad de Helsinki, en Helsinki, Finlandia. En el mismo sentido puede verse el considerando 45 del voto en 
disidencia de los Ministros Jorge Correa Sutil y Francisco Fernández Fredes en la sentencia del Tribunal 
Constitucional chileno que se pronunció sobre la AHE en abril de 2008. El considerando mencionado 
contiene un detalle de 44 estudios a favor y contra la AHE y un análisis de los estándares científicos para 
la evaluación de los mismos. Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/index.php/sentencias/
download/pdf/914, visitado el 15 de diciembre de 2009.

 Puede verse también, Deborah C. Weiss, Cynthia C. Harper, J. Joseph Speidel y Tina R. Raine,” Contro-
versies about Emergency Contraception: the Scientific Evidence”, (BIxBy CENTER FOR GLOBAL RE-
PRODUCTIVE HEALTH, DEPARTMENT OF OBSTETRICS, GyNECOLOGy AND REPRODUCTIVE 
SCIENCES, UNIVERSITy OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO, ABRIL DE 2008.) Disponible en http://
bixbycenter.ucsf.edu/publications/files/ECCoverpage.pdf, visitado el 15 de diciembre de 2009. “Criterios 
Médicos de Elegibilidad para Uso de Anticonceptivos”, (ORGANIZACIóN MUNDIAL DE LA SALUD, 3RA. 
EDICIóN, 2005). Disponible en http://www.who.int/making_pregnancy_safer/documents/9241562668/
es/, visitado el 1.12.09. Entre los pronunciamientos recientes cabe citar, por ejemplo: “Anticoncepción de 
Emergencia, Posicionamiento del Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia”, Abril 
de 2005. Disponible en http://www.clae.info/downloads/Posicionamiento/PosicionamCLAEsobrmeca-
nacciondelaAE.pdf; “Anticoncepción de Emergencia, Posicionamiento del Consorcio Latinoamericano 
de Anticoncepción de Emergencia y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia “(FIGO), 
octubre de 2008. Disponible en http://www.clae.info/downloads/Posicionamiento/posicionCECyFIGO-
oct08mecaacionAEspanish.pdf, visitado el 15 de diciembre de 2009.

cada una.” Asimismo, la valoración de la prueba sobre el mecanismo de acción de la 

AHE llevó al tribunal a concluir que “no está demostrado que interrumpa o altere el 

embarazo, es decir, que tenga efecto abortivo ni lesivo sobre el óvulo fecundado y menos 

cuando ya se ha anidado.”25 En el mismo sentido se pronunció en el 2006 el Tribunal 

Constitucional de Perú en el caso Susana Chavez y otras.26

Pese a los hallazgos de los trabajos de investigación que cumplen con están-

dares científicos adecuados, la oposición a la AHE ha mantenido su crítica de la evi-

dencia científica. Esa persistencia se ha manifestado a su vez en dos nueva variedades 

del argumento. Por un lado, algunas estrategias de oposición a la AHE insisten en la 

utilización de información empírica desactualizada. Así, los opositores a la AHE citan 

los viejos estudios o las rotulaciones farmacéuticas que no siempre se actualizan en 

función de los desarrollos científicos. Por otro lado, con igual intención, otros cues-

tionan las bases científicas de los nuevos estudios. 

Las referencias a la evidencia científica obsoleta se ha observado, por ejemplo, 

en decisiones de tribunales federales a nivel provincial de Argentina, donde incluso 

en el 2008, por ejemplo, la Cámara Civil y Comercial de Córdoba27 concluyó en el 

carácter abortivo del Levonorgestrel referenciando las citas que había hecho con la 

información disponible al 2002 la Corte Argentina en el caso Portal de Belén, sin dar 

cuenta de ninguno de los avances del conocimiento sobre el mecanismo de acción de 

la fecha. En estos casos, por supuesto, no queda más que observar la falta de prueba 

científica de calidad y de pericia técnica de los expertos a quienes han acudido los 

jueces y tal vez las partes. De otro lado, este tipo de decisiones como la de la Cámara 

en Córdoba, Argentina, da cuenta de la precariedad (y alguien podría pensar, la mala 

fe) del procesamiento judicial de la evolución del conocimiento científico.

25.  Extracto de la Sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Pri-
mera), Colombia, junio de 2008. Disponible en: http://www.clae.info/articulos/sentencia-del-consejo-de-
estado-sala-de-lo-contencioso-administrativo-seccion-primera-col-2.html, visitado el 15 de diciembre de 
2009.

26.  Tribunal Constitucional  de Perú “Susana Chávez y Otras vs. Ministerio de Salud”. ExP. N.° 7435-2006-
PC/TC..13 de noviembre de 2006.

 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/07435-2006-AC.html, visitado el 15 de diciembre de 2009.
27. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación, Pcia. de  Córdoba “Mujeres por 

la Vida Asoc. Civil sin Fines de Lucro s/amparo.” Expte. 1270503/36, , 7 de agosto de 2008. Disponible 
en: http://www.justiciacordoba.gov.ar/site/Asp/Fallos/Detalle.asp?CODIGO=98163722, visitado el 15 de 
diciembre de 2009.
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El cuestionamiento a los estándares científicos utilizados por los nuevos estu-

dios ha sido también parte de esta segunda versión de los argumentos que insisten en 

el carácter abortivo de la píldora. éstos se han desplegado en toda su extensión en el 

litigio chileno, como puede leerse a través de los votos de la mayoría y las disidencias, 

y como surge del citado trabajo de Casas Becerra.

La tercera versión del cuestionamiento fundado en el mecanismo de acción 

de la AHE es aquella que, luego de objetar la calidad del trabajo científico que niega 

el tercer efecto -a partir de la observación de las muestras utilizadas por las investiga-

ciones o los métodos de testeo, entre otros- insiste en que la duda científica sobre el 

efecto anti-implantatorio sobrevive a pesar de la evidencia disponible en su contra.

Así, cuando los tribunales no aceptan los cuestionamientos sobre la calidad 

de la evidencia científica que niega el efecto anti-implantatorio, se sostiene que esa 

evidencia no alcanza a eliminar “una duda razonable” sobre tal efecto. Ante la even-

tual persistencia de la duda sobre el tercer efecto, se argumenta entonces que la falta 

de certeza sobre los efectos anti-implantatorios y la posibilidad de que la AHE actúe 

dañando al embrión exige la prohibición de medicamentos autorizados y la cance-

lación de sus registros farmacológicos. Ello como consecuencia de la primacía del 

derecho a la vida en caso de duda sobre el daño potencial al embrión. Por otra parte, 

la persistencia de la duda razonable es justificada por algunos con alegaciones a teste-

os en animales en los que se habría observado el tercer efecto. Esta línea argumental 

es la que ha utilizado falazmente el Tribunal Constitucional de Chile en su sentencia 

del 2008.28  Los mismos argumentos aparecen, en parte, en la última sentencia del 

Tribunal Constitucional de Perú, en su decisión de 2009.

En torno a estas últimas variaciones del argumento sobre el supuesto efecto 

abortivo cabe, primero, reiterar que las investigaciones científicas ofrecidas contra la 

AHE que indicarían que ésta inhibe la implantación o daña el embrión están desac-

tualizadas o no satisfacen los estándares de comprobación exigidos por la comunidad 

científica (por haber sido testeadas en chimpancés, por ejemplo) y, por lo tanto, no 

pueden establecer una duda razonable sobre el efecto abortivo de la AHE o el daño al 

embrión. Analizar en detalle los problemas metodológicos de los estudios citados por 

28. Tribunal Constitucional de Chile. “37 diputados en ejercicio contra  el Ministerio de Salud”  18 de abril 
de 2008. Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/index.php/sentencias/download/pdf/914, 
visitado el 15 de diciembre de 2009.

los defensores de la AHE excede ampliamente los objetivos de este trabajo, sin embar-

go, puede revisarse la consideración de los problemas técnicos de la investigación que 

probaría el tercer efecto en la disidencia de los Dres. Correa Sutil y Fernández Fredes 

en la sentencia del Tribunal Constitucional chileno de abril de 2008.

Además esta nueva versión del argumento sobre el carácter abortivo apela al 

debate sobre el juzgamiento de la ciencia por los tribunales y los estándares de certeza 

que éstos deben utilizar en la valoración de la prueba. Aparentemente, sigue el argu-

mento opositor, ese estándar de certeza debe ser mayor al estándar del conocimiento 

científico cuando lo que está en juego es el derecho a la vida. Este estándar exigiría 

probar la inexistencia de una “duda razonable” sobre el efecto afirmado. Tal es la línea 

argumental del voto de la mayoría en la sentencia chilena citada y parece ser también 

el trasfondo de la reciente decisión del tribunal peruano.

Pero el carácter falaz de esta línea de argumentación es evidente y ha sido 

expuesto con claridad en el voto de los Dres. Correa Sutil y Fernández Fredes. En 

primer lugar, el argumento falla porque las investigaciones más actuales con rigor 

científico y estándares de calidad indican la inexistencia del tercer efecto. En segundo 

término, los estándares de producción del conocimiento científico siempre implican 

el reconocimiento de un margen de error que es condición de la investigación en las 

ciencias duras y, en el caso, de las investigaciones presentadas. Por otra parte, la valo-

ración de ese conocimiento científico requiere el conocimiento técnico de expertos 

que ostentan esa competencia técnica y que en los Estados modernos están a cargo 

de los ámbitos administrativos diseñados para la evaluación, en este caso, de medi-

camentos. Es decir, la evaluación del conocimiento científico sobre el mecanismo de 

acción de la AHE debe ser competencia de la autoridad de medicamentos y por tanto 

no corresponde al poder judicial resolver la cuestión apartándose de los estándares 

definidos por la burocracia técnica una vez que todos los organismos administrativos 

responsables han evaluado positivamente la evidencia que niega el efecto anti-im-

plantatorio. Ello, claro está, salvo que se prueben errores o fallas técnicas sustantivos 

en el proceso burocrático de evaluación de los mecanismos de acción del fármaco en 

cuestión. Prueba que no se ha ofrecido en ninguno de los juicios litigados en la región 

más que con la cita de investigaciones desactualizados o que no satisfacen estándares 

científicos mínimos.
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Además, si la prueba empírica disponible evidencia la carencia de efectos 

anti-implantatorios de la AHE, estaprueba debe ser confrontada con la falta de cons-

tatación del efecto anti-implantatorio. Ante esta circunstancia, debe volver a primar 

la deferencia a la capacidad técnica de las agencias de gestión de política pública a 

cargo de la autorización de medicamentos y del diseño de políticas para su disponi-

bilidad y acceso. Incluso, si los jueces pudieran considerar -con algún fundamento 

evaluado como serio- que la prueba científica para demostrar la ausencia de efecto 

anti-implantatorio de la AHE no satisface estándares idóneos, deberían aceptar que 

la misma provee “indicios” suficientes de dicho efecto. y, ante tales indicios, por un 

lado, y la falta de prueba efectiva del efecto contrario –es decir, la falta de prueba del 

efecto anti-implantatorio-, por el otro, entonces deberá primar la deferencia a los 

órganos técnicos para diseñar las políticas de salud reproductiva que puedan basarse 

razonablemente en la evidencia disponible. 

Obviamente estas consideraciones sobre el funcionamiento de la AHE deben 

ser a su vez evaluadas en relación con otros tres conjuntos de argumentos que se de-

sagregan en el siguiente punto y que proveen el contexto del debate sobre el carácter 

efectivamente abortivo de la píldora. Por un lado, es necesario contextualizar los ar-

gumentos con aquellos que definen conceptualmente qué es un aborto. Debe además 

tenerse en cuenta el trato del estatus jurídico de la vida embrionaria y su confrontaci-

ón con la protección legal de los derechos de las mujeres a la autodeterminación y la 

justicia reproductiva. Esos argumentos son centrales ya que incluso si estuviéramos 

dispuestos a aceptar que existe evidencia científica o una duda razonable sobre la 

posibilidad de que la AHE actúe inhibiendo la anidación del embrión ello no nos exi-

miría de enfrentar la discusión sobre si esa acción implica un aborto, y, si lo implica, 

si debe penalizarse o si existen razones para justificar la prevalencia de los derechos 

de las mujeres comprometidos en el caso.

2) La protección jurídica de la vida del embrión preimplantado, el aborto y los 

 derechos de las mujeres

Además de sustentarse en evidencia empírica obsoleta o evaluada de forma 

inapropiada, la caracterización de la píldora como abortiva y, por tanto, su función 

instrumental en la violación del derecho a la vida, se asienta en un conjunto de 

presupuestos conceptuales y normativos que, como veremos, también son proble-

máticos.29 

Se argumenta que la vida humana comienza desde la unión de los gametos y 

antes de la implantación del embrión en el endometrio. Es decir, la concepción de la 

vida humana se produce antes de la anidación del óvulo fecundado, y por tanto, antes 

del embarazo. A su vez, este conjunto de afirmaciones presupone que:

a) La determinación del comienzo de la vida puede establecerse y esa defi-

nición puede estar a cargo de los jueces. 

b) La vida humana comienza con la unión de los gametos, es decir, con la 

conformación del embrión incluso antes de su implantación. Ese es el 

momento de la concepción.

c) El criterio último para la definición de vida es la existencia del ADN de 

una persona humana con la carga genética que ese ser tendrá en su vida 

futura. 

d) La potencial inhibición de la anidación produce un aborto criminaliza-

do  en los códigos penales de los países de la región.

e) Hasta aquí, el argumento se completa con la afirmación de que la protec-

ción constitucional y legal de la vida en las normas nacionales, cuando 

está prevista, y en la Convención Americana de Derechos Humanos co-

mienza con la concepción.

f) A este embrión preimplantado se lo considera persona, una persona a la 

que se le atribuye además la titularidad del derecho a la vida. Se consi-

dera que el óvulo fecundado antes de su anidación tiene vida humana y 

ostenta, por ende, un derecho a la vida. 

g) El derecho a la vida se reconoce por igual al pre-embrión, al embrión, y 

al feto durante todo el embarazo, asimilándoselo a la persona humana 

nacida.

h) Además, se arguye que dado que el derecho a la vida es un derecho abso-

luto o jerárquicamente superior a cualquier otro derecho, el derecho a la 

vida del embrión pre-implantado también es absoluto. 

29. Si bien no todos los presupuestos que se presentan a continuación figuran en todas las caracterizaciones 
del argumento opositor, una parte importante de las siguientes presuposiciones aparece con frecuencia en 
los debates jurídicos ante los tribunales.
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i) Por último, se afirma que ese derecho absoluto o bien no entra jamás en 

conflicto con otros derechos o, si lo hace, siempre triunfa frente a cual-

quier otro derecho dado que es clara y unívoca la pauta de resolución 

de conflictos de derechos, incluso frente a los derechos de las mujeres a 

controlar sus decisiones reproductivas y a hacerlo en condiciones justas.

En los debates en algunos de los países estudiados encontramos también ape-

laciones al estatus de santidad y sacralidad de la vida humana que se proyecta sobre 

el feto. En estos casos, los argumentos de defensa de la vida suelen acompañarse por 

una caracterización de esta en todas sus expresiones -incluyendo la uterina y la del 

embrión pre-implantado- como digna de protección por su carácter santo y sagra-

do. Esta ha sido, por ejemplo, la línea argumental de la Corte Suprema argentina en 

Portal de Belén. Finalmente, en ocasiones, este tipo de afirmaciones ha sido escoltada 

por referencias a un supuesto argumento pro homine o pro persona según el cual se 

exige la defensa absoluta de toda la vida, incluyendo la intrauterina. Según este prin-

cipio debe estarse a favor de la vida en cualquiera de sus manifestaciones y de él se 

desprende la necesidad de prohibir la AHE ante las dudas sobre el potencial daño que 

causaría su funcionamiento.

Pero veamos ahora algunas de las limitaciones e inconsistencias de este con-

glomerado de argumentos que se derrumba en cada uno de los presupuestos que lo 

integran. En países como Colombia o Perú (en éste último  hasta antes de la senten-

cia de 2009), los tribunales han aceptado la información científica que rechaza los 

efectos abortivos de la AHE sin cuestionar su capacidad probatoria, sus métodos o su 

calidad. En esos casos, se ha evitado entrar en la discusión sobre el estatus jurídico de 

la vida embrionaria dado que desaparecido el supuesto tercer efecto discutido en el 

punto anterior no hay debate sobre aborto y no habría más que argumentar. 30 

30.  La siguiente afirmación del Rocío Villanueva, op. cit. es útil para introducir este argumento en la defensa y 
terminar el documento en elaboración: “Habida cuenta de que la AOE (Anticoncepción Oral de Emergen-
cia) actúa antes de la fecundación, carece de objeto debatir sobre el inicio de la vida. Como lo ha afirmado 
el UNFPA “en el proceso de incorporación de la AOE en los servicios de salud o en la distribución comer-
cial, resultan del todo innecesarias las discusiones sobre el momento en que se inicia la vida humana, o 
sobre el momento en que el producto de la fecundación es objeto de derechos. De la misma manera, en lo 
relativo a la AOE, resulta irrelevante la definición de embarazo y en todo caso cualquier discusión sobre el 
aborto.” Por esa misma razón tampoco es pertinente invocar la Convención sobre los Derechos del Niño 
para proteger los derechos del no nacido.” Villanueva Flores, Rocío, op. cit., p. 124.

En cambio, en las instancias en las que la prueba sobre el supuesto funcio-

namiento abortivo de la AHE resultó aceptada (Argentina, Ecuador) o considerada 

capaz de generar una duda razonable sobre el mismo (Chile y ahora Perú), entonces 

no es posible esquivar la consideración de las preguntas sobre si el embrión es per-

sona, cuál es su estatus jurídico, si se da una afectación a su derecho a la vida, y si 

existe un potencial conflicto entre los derechos de la mujer y los del embrión. En estas 

circunstancias se torna imprescindible desarrollar las respuestas que promuevan la 

comprensión del carácter equivocado o falaz de los argumentos sobre la protección 

jurídica de la vida contenidos en las sentencias restrictivas. Vayamos paso a paso.  

(i) El comienzo de la vida. Como hemos visto, un primer nivel del argumento 

de oposición a la AHE que afirma la titularidad de un derecho a la vida en el embrión 

supone que puede determinarse cuándo comienza esta. Así, los demandantes en el 

litigio de oposición de la píldora suelen ofrecer pruebas científicas de dudoso origen 

para establecer este punto. Como los tribunales, en general, evitan efectuar esta de-

terminación no es habitual encontrar consideraciones en torno a la evidencia ofre-

cida por las partes al respecto. Una excepción vergonzosa la ofrece la Corte Suprema 

argentina que sin pruritos y sin sustento resolvió la pregunta del comienzo de la vida 

en unos cuantos párrafos, en la decisión Portál de Belén. Para  sustentar su fijación de 

dicho comienzo antes de la anidación acudió a la versión que se centra en la supues-

ta definición del ADN con la unión de los gametos, apoyándose en fuentes de muy 

dudoso origen. Así, la Corte citó, por ejemplo, la obra de un sacerdote católico sobre 

bioética,31 un supuesto premio Nobel que no era tal sino un divulgador científico sólo 

citado en páginas web pro vida,32 y una transcripción tergiversada de la consideración 

de la declaración de un genetista cuyo testimonio había sido rechazado por la Corte 

Suprema de Tennessee en los Estados Unidos.33

31. Domingo M. Baso “Nacer y Morir con Dignidad” (ESTUDIOS DE BIOéTICA CONTEMPORÁNEA. 
C.M.C, BS. AS. 1989).

32. Según lo ha descripto Virginia Menéndez, la cita de Jane Rostand a quien la Corte atribuye el Premio 
Nobel en Biología es errónea porque el premio no se concede en biología. Además, Rostand parece ser un 
divulgador científico que solo recibió el premio Kalinga, justamente por su labor en divulgación.

33. La Corte argentina cita lo que parece una referencia textual a la opinión del genetista Jerome Lejeune en 
el fallo  Davis Jr. Lewis vs. Davis Mary Sue, de la Corte Suprema de Tennessee para apoyar su determina-
ción del comienzo de la vida antes de la anidación. Lo curioso es que en aquel caso, como lo ha señalado 
Menéndez, el tribunal estadual de USA había fallado a favor de la legalidad del descarte de embriones crio-
preservados. Pero además de usar la cita para llegar a una conclusión contraria a la que intenta justificar 
la Corte argentina, el tribunal de Tennessee había descartado el testimonio del genetista Jerome Lejeune 
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La determinación del comienzo de la vida humana es una cuestión de gran 

complejidad por lo que obviamente estrategias como la de la Corte Suprema argen-

tina no parecen sustentables, ni siquiera si se fundan en documentos menos cues-

tionables que los referidos en Portal de Belén. Un abordaje serio del asunto requiere 

comenzar llamando la atención sobre la implausibilidad de una determinación ex-

clusivamente jurídica del comienzo de la vida34 que es presupuesto de las afirmacio-

nes que llevan a fijarlo en el que se define como el momento de la concepción. 

En efecto, la determinación del momento en el que comienza la vida es una 

cuestión en la que entran en juego consideraciones de tipo legal, ético, médico, bioló-

gico y científico sobre las que no existe acuerdo. No es un asunto meramente científi-

co porque exige la determinación de las propiedades relevantes para la valoración de 

la información científica y la ciencia no provee criterios para delimitar cuáles serán 

esas propiedades relevantes. Puede afirmarse lo mismo de la pretensión de llevar ade-

lante una determinación jurídica autónoma del comienzo de la vida.

Tampoco existe acuerdo ético sobre cuál o cuáles son las propiedades morales 

relevantes para definir la existencia de vida humana. Según lo describe Mary Anne 

Warren, las teorías éticas ofrecen criterios diversos para determinar los factores mo-

rales relevantes para valorar el comienzo de esta: la capacidad de sentir, la viabilidad, 

la capacidad de moverse, la conformación del ADN, por ejemplo.35 

justamente porque se trataba de un alguien que, de acuerdo a la apreciación de los jueces, no tenía ningu-
na experiencia en el ámbito de la ginecología y la obstetricia, ni en el de las técnicas de fertilización asistida 
y porque demostraba “una profunda confusión entre la ciencia y la religión.” Cuestión esta que el tribunal 
argentino tergiversó al recortar la cita.

34. Para una revisión analítica y pormenorizada de los argumentos sobre este punto véase, Antonio Bascuñán 
Rodríguez, “La píldora del día después en la jurisprudencia,”( ESTUDIOS PÚBLICOS 95. 2004). Disponi-
ble en: http://www.direitogv.com.br/casoteca/subportais/raiz/r95%20bascunan%20pildoradiadespues03.
pdf, visitado el 15 de diciembre de 2009; y una versión abreviada en: Antonio Bascuñán Rodríguez, “Des-
pués de la Píldora,” (ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS DEL CENTRO DE DERECHOS HUMA-
NOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.) Disponible en: http://www.anuariocdh.uchile.cl/anuario2/
nac9.pdf, visitado el 15 de diciembre de 2009.  Este es uno de los trabajos más completos en español que 
presenta los argumentos para rebatir las asunciones erróneas sobre el derecho a la vida, su protección 
legal y constitucional, y los eventuales conflictos entre derechos e intereses de la vida intrauterina y la vida 
del nacido. Además, las citas de jurisprudencia y las fuentes doctrinarias del trabajo ofrecen una revisión 
del tratamiento de las cortes europeas y la bibliografía jurídica más importante para la discusión hasta su 
fecha de publicación en el 2004. 

35. Warren, Mary Anne, “El aborto,” en Peter Singer (comp.), Compendio de Etica, (MADRID: ALIANZA 
EDITORIAL, 2000).

La ciencia no ofrece respuestas unívocas sobre cuáles son los criterios mo-

rales relevantes para definir la vida. Sólo ha logrado describir y, sin precisión abso-

luta, los distintos fenómenos que las teorías éticas consideran  que deben tenerse en 

cuenta para definirla. La determinación del comienzo de la vida es una cuestión tan 

compleja que los seres humanos no han conseguido  arribar a un acuerdo para defi-

nirla, razón por la cual al ser consultados sobre el tema, los tribunales en general han 

ofrecido como respuesta la decisión de postergar la discusión o la declaración de su 

incompetencia para resolverla. Este es el abordaje que puede rastrearse en las consi-

deraciones vertidas en las sentencias de tribunales constitucionales o cortes supremas 

que desde la década del setenta enfrentaron la discusión sobre el comienzo de la vida 

en el marco del litigio contra las normas por la liberalización del aborto. En esas de-

cisiones adoptadas, por ejemplo, por la Corte Suprema de los Estados Unidos en Roe 

vs Wade, por el Tribunal Constitucional Federal alemán en 1976 o, por el Tribunal 

Constitucional español en 1985, y más recientemente por la Corte Constitucional 

colombiana en 2006, los jueces han explicitado las razones por las que renunciaban a 

la empresa de una determinación jurídica –y judicial- del comienzo de la vida. 

Ilustrativas de esta posición son las afirmaciones de la Corte Constitucional 

de Colombia, según la cual “considera esta Corporación que determinar el momento 

exacto a partir del cual se inicia la vida humana es un problema al cual se han dado 

varias respuestas, no sólo desde distintas perspectivas como la genética, la médica, la re-

ligiosa, o la moral, entre otras, sino también en virtud de los diversos criterios expuestos 

por cada uno de los respectivos especialistas, y cuya evaluación no le corresponde a la 

Corte Constitucional en esta decisión.”36

De particular interés sobre la cuestión, resultan también las manifestaciones 

de la Corte Suprema de los Estados Unidos en William L. Webster vs. Reproductive He-

alth Services, resuelto en 1988. En esa ocasión un conjunto de prestigiosos científicos 

y médicos presentó un amicus curiae receptado en la decisión del caso donde le tribu-

nal declaró su falta de competencia para dirimir la cuestión del comienzo de la vida.

36. Agrega la Corte en una nota al pie: “Este extremo no es posible dilucidarlo ni siquiera acudiendo a ar-
gumentos originalistas o la interpretación de la voluntad del Constituyente porque precisamente de la 
lectura de los debates en la Asamblea Nacional Constituyente se desprende que expresamente no se quiso 
dilucidar este problema y por lo tanto no fue concluyente.” Sentencia C-355/06, Corte Constitucional 
de Colombia. Punto 5, p. 215. Disponible en: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/files/14.pdf; 
visitada el 15 de diciembre de 2009. 
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En el amicus, 167 científicos y médicos especializados y expertos en biología 

del desarrollo, neurobiología, biología molecular y obstetras y ginecólogos, incluyen-

do 11 ganadores del Premio Nobel en disciplinas afines, hicieron saber al tribunal 

su especial interés en que el conocimiento científico no fuera distorsionado o mal 

utilizado en el debate en cuestión. Sostuvieron además que en ocasiones se había 

argumentado que la vida comenzaba con la concepción como una verdad biológica, 

comparable con la verdad de que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Afirmación a 

la que respondieron negando tal consenso científico, en cuanto a que la vida humana 

empieza a partir de la concepción, en un determinado estadio del desarrollo fetal, o 

en el mismo nacimiento. Para los firmantes, “¿cuándo comienza la vida?” no puede 

responderse basándose en principios científicos o posiciones empíricas verificables 

como aquellos que predicen el movimiento planetario. Si bien los científicos como 

individuos tienen respuestas basadas en sus creencias y valores personales, el único 

consenso existente para la ciencia es que se trata de un interrogante que no puede ser 

respondido sólo por ella.

(ii) El supuesto derecho a la vida del embrión pre-implantado. En la oposición 

a la píldora, a la definición del comienzo de la vida previa a la implantación le sigue la 

afirmación de que el embrión pre-implantado es titular de un derecho a la vida que se 

ve vulnerado ante la potencia del aborto que puede producir la AHE. Como veremos, 

no corresponde atribuir un derecho al embrión porque su protección jurídica puede 

basarse en un interés estatal legítimo, pero no en un derecho. Así lo que reconocen las 

legislaciones de la región. Además, ese interés jurídico demandará ser ponderado frente 

a otros intereses y derechos cuando colisione con ellos, como sucede en el caso en el que 

se enfrenta a los derechos de la mujer a controlar sus decisiones reproductivas.

La mayoría de los argumentos de oposición a la AHE se fundamentan en 

algún tipo de asignación de estatus jurídico al embrión pre-implantado. Según lo 

expone con suma claridad Bascuñán Rodríguez,37 las legislaciones del mundo adop-

tan tres tipos de protección de la vida intrauterina que incluyen la consideración del 

estatus del embrión pre-implantado y el feto. Estos pueden ser reconocidos de tres 

formas distintas: (a) como personas, en igualdad de condiciones que los seres nacidos 

que, por ende, gozan de un derecho a la vida, (b) como carentes del estatus de perso-

na pero con una protección asimilable a la de los seres humanos, y (c) como carentes 

37. Véase al respecto, Antonio Bascuñán Rodríguez, op. cit.

de estatus de persona y con una protección que reconoce algún interés legítimo en la 

protección estatal, aunque este interés no conlleve el reconocimiento de un derecho 

a la vida. Es decir, existen las siguientes alternativas jurídicas para tratar a los em-

briones pre-implantados: (a) son personas con derecho a la vida; (b) no son persona, 

pero gozan del derecho antes mencionado, o (c) no son personas ni pueden gozar del 

derecho en cuestión aunque se les reconozca algún tipo de interés legítimo (no un 

derecho) en su protección. Sólo al aceptar la tesis de la identidad genética como equi-

valente a la identidad personal, tal como lo hace el Magisterio de la Iglesia Católica, 

puede identificarse al embrión con la persona. Pero como vimos en el punto anterior, 

esta aceptación presupone la definición de una cuestión sobre la no hay acuerdo ni 

en el plano científico ni el ético. Continuemos, sin embargo, revisando el resto de las 

carencias que presenta  la línea argumental.

Las legislaciones latinoamericanas adoptan reglas que valoran la vida de 

forma diversa y pueden ubicar la protección jurídica del feto y, en ocasiones, del 

em brión antes de la implantación, en alguna de las tres categorías descriptas en el 

párrafo anterior. Esbozar una respuesta adecuada a las objeciones contra la AHE por 

su capacidad de vulnerar el derecho a la vida del embrión antes de su implantación 

exigirá tener en cuenta la consideración específica del lenguaje con el cual los tex-

tos jurídicos de cada país y la práctica interpretativa y jurisprudencial establecen la 

protección jurídica de ese derecho. Esa respuesta demanda también revisar con cui-

dado el tipo de protección que la jurisprudencia ha definido que debe reconocerse 

al embrión pre-implantado, cuando los tribunales se han manifestado sobre el tema. 

Requiere, por otra parte, examinar la definición del concepto de persona titular de 

derechos que cada ordenamiento contempla. No obstante, pese a sus diferencias, los 

textos constitucionales y las normas jurídicas de los países estudiados no establecen 

expresamente el carácter de persona del embrión pre-implantado ni reconocen de 

manera explícita  la titularidad del derecho a la vida. Lo que las legislaciones latino-

americanas hacen en algunos casos es prever, como la Constitución chilena, alguna 

referencia a la protección de la vida desde la concepción o suscribir la Convención 

Americana de Derechos Humanos que en su artículo 4.2. declara la protección de la 

vida, en general, desde la concepción. 

Ahora bien, resulta importante aclarar algunas cuestiones elementales sobre 

el estatus jurídico de la vida embrionaria. En primer lugar, el reconocimiento de un 
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interés legal o constitucional en la protección de la vida que, asumamos –aunque no 

tenga sustento textual-, incluya a la embrionaria, no implica el reconocimiento de un 

derecho a la vida. De hecho, la propia definición de los derechos asigna la titularidad 

de los mismos a las personas o grupos de ellas, en los casos de derechos colectivos. 

Las legislaciones de los países estudiados reconocen los derechos en cabeza de las 

personas y ninguna textualmente reconoce derechos en cabeza de los embriones pre-

implantados. Las legislaciones suelen prever también la protección de la “persona 

por nacer” pero el reconocimiento del interés en esa protección no implica el otorga-

miento de derechos constitucionales. Así, por ejemplo, lo explica el Ministro Hernán 

Vodanovic Schnake del Tribunal Constitucional chileno en su voto en disidencia,38 

“La Constitución no contiene un mandato explícito y directo de protección a todo ger-

men de vida prenatal, sino que exhorta al legislador a proteger, dentro del margen de 

autonomía que éste posee, aquella sobre la que efectivamente exista algún grado de cer-

teza sobre su viabilidad, mandato que aparece sobradamente cumplido por el legislador 

en las citadas normas del Código Civil. Más allá de lo que cada ser humano pueda creer 

y de la protección de la existencia natural en el Código Civil, resulta razonable concluir 

que el argumento de que la vida parte con la concepción no es susceptible de ser recogido 

en esta sentencia, por ser un fundamento de orden moral sin consenso científico y, por 

otro lado, porque no es parte del parámetro de control de constitucionalidad del Decreto 

impugnado, pues el solo hecho de la concepción no da certeza alguna de que exista “vida 

por nacer”. La distinción constitucional entre el derecho a la vida –propio de las perso-

nas- y el mandato al legislador para proteger la vida por nacer, sugiere la conclusión de 

que el nasciturus –que no es persona- no es titular de aquel derecho, sino que constituye 

en sí mismo un interés constitucionalmente relevante para el ordenamiento jurídico.”

Además, ninguno de los sistemas jurídicos de los seis países reconoce un ca-

rácter absoluto a ningún derecho o interés. Tampoco las referencias a la protección de 

la vida antes del nacimiento en los tratados de derechos humanos, como la Convenci-

ón de los Derechos del Niño (CDN) y la CIDH, pueden ser interpretadas como esta-

bleciendo un derecho absoluto e incondicional a la vida del embrión pre-implantado.

Antes bien, lo que sabemos es que los seis sistemas jurídicos protegen in-

crementalmente el valor vida, por lo que no puede reconocerse el mismo valor al 

38. Véase, la disidencia del Ministro Hernán Vodanovic Schnake del Tribunal Constitucional chileno que se 
pronunció sobre la AHE en abril de 2008.  Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/index.
php/sentencias/download/pdf/914, visitado el 15 de diciembre de 2009.

embrión pre-implantado, al feto y al niño y se sigue de ello que ninguno de los países 

reconoce ningún derecho absoluto jamás. Cada legislación evidencia esta protección 

gradual con distintas reglas entre las que están la diferencia entre la pena del aborto 

y el infanticidio, la no tipificación de las lesiones al feto, el reconocimiento de inde-

mnizaciones incrementales con el avance del desarrollo de la vida,39 entre otros. En 

igual sentido, la regulación de la legítima defensa demuestra que en ninguna de las 

legislaciones existe una prohibición absoluta de matar, la cual sería correlato necesa-

rio de la previsión de un derecho absoluto a la vida.

Los tratados de derechos humanos tampoco establecen un derecho reconoci-

do en términos absolutos como falazmente se lo alega. Así, la protección del artículo 

4.2. de la Convención Americana de Derechos Humanos, no conlleva el reconoci-

miento del carácter de titulares de un derecho a la vida de los embriones ni de los 

por nacer. Ese reconocimiento está además sujeto a limitaciones análogas a las esta-

blecidas en el derecho nacional, como la que exigirá la ponderación del interés en la 

protección de la vida frente a los derechos de las mujeres involucrados en el acceso a 

la anticoncepción.

La oposición a la AHE suele insistir en el reconocimiento de un derecho a la 

vida del pre-embrión y del feto basado en el artículo 4.2. de la CIDH o las normas de 

la Convención de los Derechos del Niño Sin embargo, estos argumentos omiten que 

la Comisión Americana de Derechos Humanos (ComIDH) se ha pronunciado sobre 

39. Véase por ejemplo, la Sentencia C-355/06, Corte Constitucional de Colombia. Concepto del Procurador 
General de la Nación, Sección 7.1, p. 162. Disponible en: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/fi-
les/14.pdf “En este punto, debe señalarse que el ordenamiento protege en principio el derecho a la vida de 
la persona humana, artículo 11 y de una manera diferente, protege al embrión humano, pues el uno repre-
senta al ser como tal y el otro la potencialidad del ser. Este derecho está protegido por todos los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos y se le reconoce un plus de protección por ser el derecho  que 
hace posible el ejercicio de todos los demás derechos. En este orden, es necesario analizar cuidadosamente 
las normas para determinar quién es el sujeto de protección frente a este derecho. (....) La protección de 
la vida del embrión o del feto, que también es una obligación del Estado, en tanto que principio de la 
vida humana y en tanto que protección a la mujer embarazada, no implica que la protección de éste deba 
ser la misma para el embrión humano, para el feto humano y para la persona humana. La protección 
del embrión y del feto en sus primeras etapas es la protección de la concepción como fenómeno que da 
inicio a la vida, la protección a la potencialidad que el óvulo fecundado representa, lo cual es a todas luces 
conforme con el principio de la dignidad del ser humano desde el momento en que éste lo es en potencia 
si bien aún no lo es en términos físicos, fisiológicos, sociales o jurídicos. La protección del feto que puede 
vivir extrauterinamente, es la protección del nacido y la protección de la persona, entendida en términos 
jurídicos, es la protección plena, es decir, la protección al sujeto de derechos y obligaciones.” Visitado el 15 
de diciembre de 2009.
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el alcance del artículo 4.1. de la CIDH en el caso Baby Boy dejando en claro que la 

protección de la CIDH es compatible con regulaciones que permiten el aborto de lo 

que se sigue la negación del carácter absoluto, lo que surge, por otra parte del mismo 

texto del artículo 4.2. al contemplar la referencia “en general.”40 Los antecedentes de 

la negociación de la CIDH apoyan esa misma interpretación.

Esta es también la interpretación de la jurisprudencia comparada del sistema 

europeo de derechos humanos que ha afirmado repetidas veces que el feto no ostenta 

un derecho humano absoluto a la vida. Así, según Zampas y Ger, la Comisión Euro-

pea de Derechos Humanos (ComEDH) afirmó en Paton vs. United Kingdom, que el 

uso del término “todas las personas” en el artículo 2,  no incluía a los fetos, aunque 

dejó abierta la pregunta de si dicho derecho en el artículo 2 puede cubrir la “vida” 

del feto, con algunas limitaciones implícitas.41 Luego, en Boso vs. Italy, la Corte Eu-

40. Sobre la interpretación del art. 4.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, véase, Bascuñan 
Rodríguez, A., op. cit. “En el contexto del debate en torno al estatus de la vida del nasciturus en el derecho 
supralegal la cita de esta disposición tiene por finalidad demostrar la titularidad del derecho a la vida por 
parte del nasciturus. Pero la verdad es que el sentido de la disposición es precisamente el opuesto. La frase 
“y en general, a partir del momento de la concepción” es un complemento al deber de protección derivado 
del reconocimiento del derecho a la vida, cuyo alcance es menos estricto. La expresión “en general” fue 
introducida en el texto del proyecto original —que no la contemplaba, a sugerencia de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH). La razón de la Comisión consistió en la necesidad de conciliar 
las divergencias existentes en los ordenamientos jurídicos estatales en relación con la protección legal del 
nasciturus. La propuesta de la Comisión fue mantenida por la Conferencia Especializada de 1969, a pesar 
de haber sido objeto de crítica y existir propuestas de modificación, tanto para intensificar la protección 
del nasciturus como para excluirla del todo. Así pues, a la luz de sus antecedentes históricos, es claro que la 
disposición de la Convención Interamericana, lejos de ser una regla que consolide el estatus del nasciturus 
como titular del derecho a la vida, tiene el carácter de un deber de protección menos categórico que el 
derivado del derecho a la vida. “(...)En el caso Baby Boy, promovido por una persona jurídica norteameri-
cana bajo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), el peticionario sostuvo 
que el Art. I de la Declaración, que establece “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la integridad de su persona”, debía ser entendido en el sentido del Art. 4.1 de la Convención, por lo que 
la autorización del aborto por el derecho interno de un Estado sería contraria al derecho interamericano 
de los derechos humanos. La Comisión Interamericana examinó la historia fidedigna del establecimiento 
del Art. I de la Declaración, constatando que en su génesis se había propuesto y desechado una mención 
al nasciturus, precisamente para no prejuzgar el estatus de las normas de derecho interno que autorizaban 
el aborto. Asimismo, la Comisión negó que el Art. 4.1 tuviera el alcance atribuido por el peticionario, 
sosteniendo, por el contrario, que la expresión “en general” producía el efecto de hacer compatible con la 
Convención las normas de derecho interno que autoricen el aborto.”

41. Para una revisión completa de los antecedentes de estos documentos y su trato del derecho a la vida, véase, 
Zampas, C., y J. M. Gher.. “Abortion as a Human Right - International and Regional Standards.” (HUMAN 
RIGHTS LAW REVIEW. 8 (2): 249-294. 2008) Este trabajo también contiene una descripción detallada del 
tratamiento del derecho a la vida en los sistemas europeo y americano de protección de derechos humanos.

ropea de Derechos Humanos también afirmó que la permisión del aborto en las12 

primeras semanas no representaba una violación del artículo 2. y en Evans vs. United 

Kingdom, al ser consultada sobre si los embriones estaban protegidos por el derecho a 

la vida contenido en el artículo 2 de la CEDH, la CtEDH rechazó la extensión del artí-

culo 2 para proteger a los embriones,42 haciendo hincapié, entre otros, en la ausencia 

de consenso entre los científicos europeos respecto al momento de inicio de esta. 

Por otro lado, como lo han expuesto Zampas y Ger en su revisión comprensi-

va del derecho internacional en materia de aborto, las afirmaciones genéricas sobre la 

protección de la vida en el derecho internacional de los derechos humanos también 

suelen tergiversar el hecho de que el derecho internacional no reconoce un valor ab-

soluto al derecho en cuestión y además, lo protege incrementalmente, al igual que los 

sistemas jurídicos de la mayoría de los países del mundo. Según los autores, el análisis 

histórico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención de los 

Derechos del Niño (CDN),43 los documentos más importantes que reconocen el de-

recho a la vida, revela de manera clara que este no se extiende al feto. El artículo 3 de 

la Declaración expresamente se refiere al derecho de “todo individuo”. Por su parte, 

la historia de la negociación del PIDCP da cuenta del rechazo de una propuesta de 

modificación, que sostenía que: “el derecho a la vida es inherente a la persona huma-

na desde el momento de la concepción, debiendo éste ser protegido por la ley.”44 Por 

otra parte, el Comité de Derechos Humanos, órgano de monitoreo de este tratado, 

ha convocado a la liberalización de las leyes que sancionan el aborto sin excepción. 

Según los autores, también los trabajos preparatorios de la CDN y su inter-

pretación por el órgano de monitoreo dan cuenta de que la protección del derecho a 

la vida en dicha Convención comienza al momento del nacimiento. Los argumentos 

que defienden la posición contraria se sustentan en citas al párrafo 9 del preámbulo 

de la CDN que reconoce el deber estatal de promover la capacidad de los niños para 

sobrevivir y desarrollarse luego del nacimiento, mediante la provisión a las muje-

42. Evans vs. United Kingdom (2008) 46 EHRR 728.
43. Véase Zampas, C., y J. M. Gher, op. cit.
44. Véase, Zampas y Gher, op. cit., GA OR anexo, 12 ª reunión (1957), el tema 33 del programa en 96 de 

A/C.3/L.654 en para.113. La Comisión de Derechos Humanos votó para aprobar en última instancia, el 
artículo 6, que no tiene ninguna referencia a la concepción, por una votación de 55 a cero, con 17 absten-
ciones: véase GAOR, 12 ª reunión, el tema 33 del programa, A/3764 (1957) a 119 (q).
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res embarazadas de salud y nutrición. Los trabajos preparatorios de esta convención 

confirman que la referencia a la protección prenatal no tiene por fin restringir los 

derechos de las mujeres.45 Además, el Comité de los Derechos del Niño no ha aplicado 

hasta hoy el artículo 6 para proteger la vida antes del nacimiento.

(iii) La confusión sobre el principio pro homine. Quienes se oponen a la AHE 

arguyen también que el principio pro homine exige la defensa de los derechos de los 

embriones preimplantados. Pero esta presentación del principio oculta que aquél no 

puede funcionar sólo en la dirección de ordenar la protección del embrión. Muy por 

el contrario, una lectura adecuada de ese principio exige la permisión de la píldora.

El principio pro homine, pro persona o favor libertatis ha sido definido en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la cual “(e)

ntre diversas opciones se ha de escoger la que restringe en menor escala el derecho pro-

tegido (...) debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana” (Opinión 

Consultiva 5, 1985). Asimismo, según señala Rocío Villanueva citando jurispruden-

cia al respecto,46 este principio indica que “ante eventuales diferentes interpretaciones 

de un dispositivo legal, se debe optar por aquella que conduzca a una mejor protección 

de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio.” 

Según Villanueva, se trata de un principio “para optimizar la protección de los derechos 

fundamentales,” a fin de “permitir el mejor ejercicio del derecho dentro de los límites a 

los que se les ha sujeto.”

Es por ello que este principio no ofrece argumentos para oponerse a la AHE. 

En primer lugar, si la AHE no actúa inhibiendo la implantación este principio no 

entraría en juego ya que el embrión pre-implantado no puede ser considerado un ser 

humano. Si además aceptamos la imposibilidad de determinar judicialmente el co-

mienzo de la vida, no podrían definirse con precisión cuáles son las propiedades rele-

vantes jurídicamente para determinar el momento en el que este principio comienza 

a ser aplicable. Finalmente, en la medida en la que este principio establece una pauta 

de interpretación de la protección de la vida humana, es importante tener en cuenta 

que la AHE también funciona para proteger la vida de las mujeres que se pone en 

riesgo dado que los embarazos no deseados pueden llevar a la producción de abortos 

inseguros que resultan en muertes maternas que implican a su vez una vulneración 

al derecho a la vida de las mujeres.

45 Véase Zampas, C., y J. M. Gher, op. cit.
46.  Villanueva Flores, R., op. cit., p. 125.

(iv) Los derechos negativos y positivos de las mujeres a la AHE. Si a pesar de 

los equívocos que suponen los argumentos de oposición mencionados hasta aquí, 

alguien estuviera dispuesto a aceptar que (a) el comienzo de la vida puede determi-

narse y esa determinación puede ser hecha por los tribunales, (b) esa determinación 

encuentra que la vida comienza antes de la implantación con la mera identificación 

del ADN en potencia, y (c) el Estado tiene un interés en la protección de la vida de los 

embriones incluso antes de su implantación, de todas formas, el reconocimiento de 

ese interés estatal no podría negar su conflicto con otros intereses o derechos frente a 

los cuales deberá ser ponderado. 

Ahora bien, como es obvio ese supuesto interés estatal en la protección de la 

vida del embrión pre-implantado se enfrenta a los derechos de la mujer a la justicia y 

a la autodeterminación reproductivas. Así sucede en el caso de la AHE que las muje-

res buscan para evitar un embarazo no deseado o forzado. y aquí resulta claro que el 

interés en la protección del embrión será derrotado en la medida en  que ese interés 

no puede conllevar para la mujer el deber de asumir el costo de conservar la vida del 

embrión preimplantado.47 Como hemos visto la protección del interés en la vida no 

puede ser absoluta como no lo es la protección de ningún interés o derecho. Aquello 

que está en juego parece entonces evidente: los derechos a la justicia y la autodetermi-

nación reproductiva de una persona frente a un interés en la vida del embrión.. Son 

los primeros los que triunfarán en esta ponderación. y eso implica la constituciona-

lidad de obligaciones positivas y negativas ante la AHE.

La oposición a la píldora suele implicar o directamente  afirmar concepciones 

discriminatorias, misóginas, estereotipantes, y negadoras de los derechos de las mu-

jeres y, en particular, de sus derechos sexuales y reproductivos.48  La centralidad que 

han ocupado en la disputa jurídica los argumentos en torno al mecanismo de acción 

de la píldora y su supuesta acción sobre la vida intrauterina protegida de forma ab-

soluta reflejan esa estrategia de negación de los derechos de las mujeres y, en especial, 

de aquellos en juego en el acceso a la anticoncepción. Ese abordaje surge con claridad 

47. Véase, Bascuñán Rodríguez, A., op. cit., p. 66 a 73, para un desarrollo de los argumentos dogmáticos que 
explican porque este costo no puede imponerse dada la justificación del aborto como un estado de nece-
sidad defensivo.

48. Si bien me concentraré en los argumentos referidos a la violación de los derechos de las mujeres, como es 
obvio, los varones también son afectados por las políticas que niegan el acceso a la AHE. No me interesa, 
sin embargo, explorar esta arista aquí porque he preferido privilegiar los argumentos más relevantes uti-
lizados en la disputa jurídica.
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en los votos mayoritarios de las sentencias restrictivas de la píldora en Argentina, 

Ecuador, Chile y la nueva decisión de Perú, en los cuales la prohibición se sustenta 

en afirmaciones sobre el supuesto efecto abortivo y la prioridad de la protección de 

un derecho absoluto del embrión a la vida, ello al precio de la oclusión total de las 

referencias a los derechos de las mujeres.

Pero la negación de los derechos de las mujeres a su autodeterminación re-

productiva y a ejercer esa autonomía en condiciones de justicia no puede aceptarse. 

Una defensa constitucional del acceso a la AHE no puede sino insistir en su rol como 

herramienta para el ejercicio libre y equitativo de las decisiones reproductivas. De-

cisiones que las mujeres tienen derecho a ejercer con fundamento en los principios 

de libertad, igualdad, y dignidad que todas las legislaciones de la región se han com-

prometido a honrar. Esos fundamentos pueden sustentarse en las diversas formas en 

las que esos tres principios aparecen capturados en las referencias expresas que las 

constituciones y leyes latinoamericanas realizan a la igualdad entre los sexos, la libre 

determinación de la personalidad o la integridad corporal, por ejemplo.

Además, la articulación de la defensa de la AHE que acentúa su relación con 

los derechos de las mujeres y el triunfo de éstos ante la irracional ponderación pro-

puesta puede sufrir variaciones según el reconocimiento constitucional y legal de los 

derechos reproductivos contemplados directa o indirectamente en cada texto cons-

titucional. Las variaciones pueden depender también del estatus del que gozan los 

tratados de derechos humanos en el derecho doméstico. Pero no se debería cejar en 

la defensa de la centralidad de los derechos de las mujeres en juego mientras se des-

montan los equívocos sobre el mecanismo de acción o la extensión de la protección 

jurídica de la vida embrionaria. 

En términos generales, la disponibilidad y el acceso a la píldora aparecen pues 

como condiciones para la autonomía y la justicia reproductiva y como derechos que 

triunfan indudablemente cuando enfrentan su ponderación versus el interés esta-

tal en la protección de la vida embrionaria preimplantada. y esa prioridad implica 

no sólo el deber del Estado de abstenerse de interferir en el acceso a la píldora sino 

también una serie de deberes positivos de promoción de su acceso en condiciones de 

igualdad para todos los grupos de mujeres que pueden requerirla. El ejercicio pleno 

del derecho a la autodeterminación reproductiva requiere, primero, acceso a infor-

mación veraz, adecuada y completa sobre la AHE. Esa información debería ser ac-

cesible para el público en general, pero especialmente en el contexto de la consejería 

médica sobre salud reproductiva, la atención de víctimas de violencia y en el marco 

de la educación sexual. En segundo lugar, el ejercicio de la autonomía depende tam-

bién del acceso a un menú amplio de opciones anticonceptivas que incluyan la AHE, 

opciones cuya utilización debe ser definida libremente por la mujer y cuyo acceso, en 

el caso de la píldora, debe ser rápido y efectivo.49 Además, es presupuesto del ejercicio 

de la autodeterminación reproductiva que la píldora se encuentre disponible en el 

mercado y en el sistema de salud (público, privado o subsidiado, según el diseño del 

sistema de cada país), para lo cual habrá de ser autorizada e incluida en las reglas de 

cobertura de medicamentos. La ausencia de barreras de obstrucción en el acceso es 

otra de las precondiciones del ejercicio de la autodeterminación reproductiva.

De otro lado, la demanda de acceso a la píldoras en condiciones de igualdad 

exige la remoción de las barreras que imponen discriminación por recursos para lo 

cual es necesario la garantía de distribución gratuita o subsidiada. y, finalmente, para 

que esa justicia sea sensible a las diferencias entre grupos de mujeres, será necesario 

que las políticas de acceso garanticen el acceso a la píldora a las mujeres en situación 

de pobreza, adolescentes, con discapacidades, las víctimas de violencia, las mujeres 

rurales, indígenas, desplazadas, o las mujeres en situación de prisión.

Las alternativas de conformación de catálogos de derechos de las mujeres 

relevantes para justificar el acceso a la AHE en los términos descriptos, deben ade-

cuarse según la formulación de esos derechos en el sistema jurídico de cada país, su 

recepción del derecho internacional de los derechos humanos y la justificación de las 

políticas públicas sobre el tema. Una desagregación estándar de ese catálogo podría 

hacer referencia a los siguientes derechos que suelen estar reconocidos en las consti-

tuciones o los textos legales de la región:

a) Derecho a la autonomía reproductiva o autodeterminación reproductiva. 

a. Derecho a la integridad física y psíquica.

b. Derecho a la libre determinación de la personalidad.

b) El derecho a decidir el número de hijos y el espaciamiento de los 

nacimientos.

49. En este punto resulta crucial el tipo de reglas o políticas de acceso con o sin receta y en farmacias o más 
allá de ellas.
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c) Derecho al libre ejercicio y goce de la sexualidad.

d) Derecho a la salud.

e) Derecho a la salud sexual y reproductiva.

f) Derecho a la igualdad, equidad y dignidad.

g) Derecho a estar libre de discriminación.

h) Derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión.

i) Derecho a la privacidad.

j) Derecho a la información y educación.

k) Derecho a una vida libre de violencia y maltrato.

l) Derecho a gozar de los avances del conocimientos científico.

A estas expresiones debe incorporarse la referencia al derecho a la vida de 

las mujeres que suele estar en juego dado el alto riesgo de mortalidad materna por 

aborto inseguro en casos de embarazos no deseados, de importancia en países de la 

región como los seis estudiados.

Las positivización de todos estos derechos en el derecho nacional50 puede 

además complementarse con las abundantes citas de derecho internacional de los de-

rechos humanos que los desarrollan según surge, por ejemplo, de varios documentos 

generados por las distintas instituciones que operan en la defensa internacional de 

los derechos sexuales y reproductivos como el Centro de Derechos Reproductivos o 

la  Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF, sus siglas en inglés). 51

50. Un ejemplo de cómo se consideran conformados esos derechos en el sistema jurídico chileno puede en-
contrarse en las Normas de Regulación de la Fertilidad, Chile. Capítulo: Consideraciones éticas y anticon-
cepción. Disponible en: http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2331, visitado el 15 de diciembre de 
2009. Para el caso argentino, puede hallarse una ilustración de los fundamentos de los derechos reproduc-
tivos en el sistema jurídico nacional en:  CONDERS,” Exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos” 
(ARGENTINA. DICIEMBRE 2008). Disponible en: http://www.conders.org.ar/documentos.asp, visitado 
el 15 de diciembre de 2009.

51. Como ejemplos de descripción de los catálogos de derechos con fundamento en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos pueden consultarse: Centro de Derechos Reproductivos, “El marco interna-
cional de derechos humanos.” Disponible en: http://www.reproductiverights.org/esp_ww_iss_derechos.
html, visitado el 15 de diciembre de 2009; Centro de Derechos Reproductivos, “La protección de los de-
rechos reproductivos en el sistema interamericano de derechos humanos.” Disponible en: http://www.re-
productiverights.org/pdf/pub_bp_sistema_inter.pdf, visitado el 15 de diciembre de 2009; Villanueva Flo-
res, Rocío, en “Protección Constitucional de los derechos sexuales y reproductivos” Disponible en: http://
www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1208223655/coleccionDHypoblacion/2.%20
Proteccion%20constitucional%20DR.pdf, visitado el 15 de diciembre de 2009.; Villanueva Flores, Rocío, 

Las restricciones en el acceso a la AHE afectan de forma desproporcionada 

a las mujeres en situación de pobreza y por lo tanto resultan discriminadoras tam-

bién en este sentido. Así lo ilustran los argumentos elaborados en la defensa de la 

inclusión de la AHE en las normas de la política nacional en material de fertilidad 

por parte del gobierno chileno, que, según sostenía, tenía por fin “superar las desi-

gualdades existentes entre hombres y mujeres respecto del control y ejercicio de la salud 

sexual y reproductiva y la mayor vulnerabilidad de algunos grupos de la población (de 

menor nivel socioeconómico, de pueblos originarios, adolescentes y adultos jóvenes).”52 

Ello porque, tal como lo afirmaba la norma cuestionada, “la proporción de adolescen-

tes menores de 15 años que refieren haberse iniciado sexualmente es un 18% en el nivel 

socio económico bajo y sólo un 5% en el nivel alto. La edad mediana de inicio sexual fue 

notablemente menor en los jóvenes de 18 a 24 años con nivel de instrucción básica que 

en las con instrucción superior, y en las mujeres de nivel socio económico bajo que en las 

de nivel medio y alto.”53

Además, la prohibición de la AHE afectará especialmente a las mujeres de 

grupos vulnerables como las niñas y adolescentes, las pobres, desplazadas y las disca-

pacitadas, quienes sufren con más fuerza los efectos de la inequidad en el ejercicio de los 

Los derechos Reproductivos son Derechos Humanos, IIDH. Disponible en: http://www.iidh.ed.cr/Biblio-
tecaWeb/Varios/Documentos/BD_1208223655/coleccionDHypoblacion/1.%20Los%20derechos%20re-
productivos-DH.pdf, visitado el 15 de diciembre de 2009; Selección y extractos de normas internacionales 
sobre derechos sexuales y reproductivos. Disponible en: http://www.conders.org.ar/legisla_tratados.html, 
visitado el 15 de diciembre de 2009; Paul Hunt, Relator de Naciones Unidas Salud, Informe, El derecho 
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Con especial referencia 
a la mortalidad materna. Disponible en: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/520/00/PDF/
N0652000.pdf?OpenElement, visitado el 15 de diciembre de 2009.

52. Extracto de la defensa del gobierno chileno en el caso resuelto por el Tribunal Constitucional en abril de 
2008.

53. Por su parte, continúa el decreto, “el 48% de las madres adolescentes se concentra en el nivel socio econó-
mico bajo el nivel de la pobreza y el 74% en los dos quintiles de menores ingresos. Los partos de madres 
adolescentes se concentran en las regiones y en los sectores urbanos de mayor pobreza en el país. La pro-
porción de nacidos vivos de madres adolescentes con respecto al total de nacidos vivos varía de 6,6 en el 
Servicio de Salud que atienda la población de mayores recursos económicos del país, a 19,6 en las regiones 
más pobres y del 1,2 en la comuna más rica de Santiago, a 21,6 en la comuna más pobre”. El decreto con-
cluye señalando que “la mortalidad infantil para hijos de madres sin instrucción fue de 34 por 1000 para 
1998, mientras que para aquellos hijos de madres con nivel de instrucción superior, fue de 6 por 1000 na-
cidos vivos. Esto significa que un niño hijo de madre sin instrucción, tiene seis veces más riesgo de morir 
en el primer año de vida que aquel del grupo con nivel de instrucción superior. Esta cifra se ha mantenido 
constante desde la década de los 80.”
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derechos sexuales y reproductivos. Así lo evidencian los informes que han evaluado la 

desigualdad en material de salud sexual y reproductiva existente entre diversos grupos 

de mujeres.54 En el mismo sentido, se ha pronunciado, por ejemplo, la intervención del 

Ministerio de Protección Social en la página 59 de la Sentencia C-355/06 de la Corte 

Constitucional de Colombia,55 quien aseguró “que la zona del país en que se vive, el nivel 

educativo y las condiciones socioeconómicas, son factores que influyen en gran medida 

en los niveles de las tasas de fecundidad. Así, es coincidente las altas tasas de fecundidad, 

en municipio con un marcado círculo pobreza, con un alto índice de necesidades básicas 

insatisfechas, una baja escolaridad (no mayor de 4 años) y un mayor deterioro de otros 

indicadores de salud como mortalidad materna e infantil, como reflejo de las desigual-

dades y los rezagos en el desarrollo social en que viven estas comunidades. 

Además de las anteriores condiciones, la demanda insatisfecha de métodos de 

planificación familiar es muy marcada en regiones menos desarrolladas, y en los grupos 

poblacionales más pobres y con mayores barreras de acceso a servicios de salud; razón 

por la cual cerca de la cuarta parte de los embarazos ocurridos en Colombia terminen en 

aborto y otro tanto corresponda a nacimientos no deseados (PROFAMILIA).” y respec-

to de las mujeres desplazados, el mismo Procurador señalaba: “Si bien esta situación 

es grave, los niveles se torna dramáticos en el caso de los desplazados por el conflicto 

armado y los adolescentes. La ENDS 2005 reveló que el embarazo adolescente sigue en 

aumento al pasar de 19 al 21 por ciento entre el año 2000 y 2005, lo que significa que una 

de cada cinco adolescentes de 15 a 19 años esta o ha estado alguna vez embarazada, y que 

54. Véase, en ese sentido, los estudios de: Flórez, C.E. y V.E. Soto. 2007. “La fecundidad y el acceso a los ser-
vicios de salud reproductiva en el contexto de la movilidad social en América Latina y el Caribe”. (DO-
CUMENTO CEDE 16. BOGOTÁ, COLOMBIA: CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO 
ECONóMICO; FONDO DE POBLACIóN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA). 2004.) “El Estado 
De Población Mundial 2004: Salud sexual y reproductiva y planificación de la familia.” NUEVA yORK, 
ESTADOS UNIDOS: UNFPA. http://www.unfpa.org/swp/2004/pdf/sp_swp04.pdf, visitado el 15 de di-
ciembre de 2009; “United Nations General Assembly adopts “universal access” target for reproductive 
health”. (NUEVA yORK, ESTADOS UNIDOS: IPPF-WHR.) Disponible en: http://www.ippfwhr.org/site/
apps/nlnet/content2.aspx?c=kuLRJ5MTKvH&b=3120779&content_id={3F4F1518-B392-4B86-89C8-
C971B9950A33}&notoc=1, visitado el 15 de diciembre de 2009; Rojas H., E. 2006. “Informe sobre la salud 
sexual y reproductiva en las Américas”. (PRESENTACIóN ANTE LA CONFEDERACIóN PARLAMEN-
TARIA DE LAS AMéRICAS, COMISIóN DE SALUD y PROTECCIóN SOCIAL, QUITO, ECUADOR.) 
Disponible en: http://www.isis.cl/MujerySalud/Sexual/Documentos/doc/1412salusexenlasam%E9ric
as2006.pdf visitado el 15 de diciembre de 2009.

55. Disponible en: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/files/14.pdf, visitada el 15 de diciembre de 
2009.

las mujeres embarazadas son jóvenes con dificultades para controlar su fecundidad, para 

ejercer sus derechos y recibir información oportuna sobre salud sexual y reproductiva, y 

que el nivel educativo, el índice de riqueza y el lugar de residencia inciden directamente 

sobre el embarazo adolescente.”

(iv) El aborto y la AHE. Otra de las confusiones frecuentes en la oposición a 

la AHE es la que se tipifica la potencialidad del proceso de inhibición de la anidación 

como una instancia del delito de aborto. Esta afirmación supone, como hemos visto, 

la comprobación del tercer efecto –cuestión sin evidencia- y la determinación del 

comienzo de la vida antes de la implantación en el útero. Estos son los presupuestos 

de la extensión del delito de aborto para abarcar las conductas realizadas sobre el 

embrión antes de su anidación. Esta es también una afirmación errónea. Revertirla 

exige una revisión de la dogmática doméstica de definición del delito de aborto y la 

consideración de las razones que cada sistema jurídico ofrece para justificar la pe-

nalización. En el trabajo citado, Bascuñán Rodríguez56 ofrece un minucioso análisis 

del código penal chileno y de las razones por las que carece de sustento la concep-

tualización del mecanismo de acción de la AHE como abortivo en base a ella. Dado 

que revisar en profundidad el tema requiere un análisis dogmático localizado que 

excederá este documento, nos remitimos a dicha ilustración del caso chileno para 

un detalle de los argumentos que exigen rechazar la el funcionamiento de la píldora 

como instrumental para cometer el delito de aborto.

3) La AHE y las políticas públicas en salud sexual y reproductiva.

Otro conjunto de argumentos simplistas en la confrontación de la AHE suele 

aludir a la inadecuación de su inclusión en las políticas públicas que promueven in-

formación y acceso a la píldora. En una de sus versiones más básicas, ese argumento 

alega que dado que el embarazo no es una enfermedad la AHE no puede ofrecerse 

como parte de una política sanitaria.

Como resulta obvio se trata de un argumento falaz que tiene por fin objetar la 

incorporación de la AHE en diversas políticas públicas del sistema sanitario, políticas 

que en general intentan garantizar el acceso para los grupos de mujeres en situación 

de mayor vulnerabilidad. Estas críticas al diseño de las medidas que promueven el 

56. Véase, Bascuñán Rodríguez, A., op. cit., pp. 76 a 81, para la consideración del concepto de aborto en el 
Código Penal chileno.
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acceso a la AHE, a la información, consejería y educación sobre esta pueden respon-

derse en el contexto de justificación de cada política por el actor que la desarrolla y 

según los objetivos que esta se propone alcanzar.

Las políticas públicas del sistema sanitario que incluyen la AHE al igual que 

las de atención de mujeres víctimas de violencia sexual, tienen por fin proteger, respe-

tar y promover los derechos de las mujeres. Estos objetivos en términos de derechos 

también suelen definirse como objetivos generales de política que se conciben como 

instrumentales a la protección, el respeto y la promoción de derechos. En general, se-

gún la situación de cada país, las políticas públicas sobre AHE tienen por fin objetivos 

legítimos que incluyen, entre otros: 

a) La reducción de la mortalidad materna e infantil.

b) La reducción del embarazo no deseado.

c) La reducción del embarazo adolescente.

d) La promoción del acceso al control de la fertilidad. 

e) La reducción de la inequidad reproductiva entre hombres y mujeres, y al 

interior de cada uno de estos grupos entre los grupos vulnerables como 

los adolescentes, las comunidades indígenas, y las personas con capaci-

dades diferentes.  

f) La reducción de la incidencia del aborto inseguro, una de las principales 

causas de mortalidad materna.

g) El establecimiento de políticas dirigidas a la promoción de la salud sexual 

y reproductiva y todos los objetivos anteriores en poblaciones vulnerables 

como los niños, niñas y adolescentes, las personas con capacidades espe-

ciales, las personas desplazadas en conflictos armados, por ejemplo.

Por otra parte, las políticas sobre AHE se orientan a cumplir objetivos fija-

dos por los países de la región en sus obligaciones con la comunidad internacional, 

en particular las referidas a la salud pública y derechos sexuales y reproductivos. En 

particular, se intenta alcanzar compromisos como los asumidos bajo los tratados de 

derechos humanos, los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, El Cairo o 

Beijing, y las Metas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 57 Más específicamente, 

57. Sobre los compromisos de salud sexual y reproductivo y las Metas y Objetivos del Milenio, véase la publi-
cación “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Salud Reproductiva“ disponible en: http://www.clae.
info/downloads/Publicaciones/JuventudesyODMsenALC.pdf, visitado el 15 de diciembre de 2009. Berns-

las políticas que incorporan la AHE tienen por fin enfrentar las consecuencias de 

la violencia sexual y el embarazo forzado. La entrega de información y consejería 

sobre AHE, así como su eventual suministro a víctimas de violación, son exigidos 

por normas y protocolos de atención en algunos países de la región. En ellos, pueden 

ofrecerse datos que adicionen a los argumentos generales a favor de la AHE infor-

mación sobre su efectividad y funcionamiento en los casos específicos de su uso por 

víctimas de violencia sexual. Esta información debe completarse además con las jus-

tificaciones de las políticas públicas específicas para la atención de mujeres víctimas 

de violencia sexual.

4) Los derechos reproductivos de las niñas y adolescentes

Un conjunto de los argumentos de oposición a la píldora se concentra en las 

reglas que afectan el acceso a ella por parte de las niñas y adolescentes arguyendo que 

esas reglas y las políticas desarrolladas a su abrigo vulneran los derechos de estas y los 

de sus progenitores. Considerar esta línea de oposición a la AHE con todo el detalle que 

merece requeriría un trabajo muy extenso, por lo que, simplemente mencionaré aquí la 

sustancia de la confrontación y los ejes de una respuesta que requerirá más elaboración.

Se afirma que la entrega de píldoras o el suministro de información, conse-

jería o educación sobre el uso de la AHE a adolescentes constituye una violación del 

derecho de los padres a ejercer la patria potestad y a su derecho a definir el alcance de 

la educación sexual y los servicios de salud sexual y reproductiva que reciben sus hi-

jos menores de edad. Estas afirmaciones suelen encontrar sustento en las citas de las 

normas civiles que regulan la patria potestad en cada legislación doméstica. Además, 

la oposición a la AHE también objeta los fundamentos de las políticas públicas que 

especialmente prevén la entrega de AHE e información sobre ella a adolescentes con 

fundamento en sus derechos a la salud sexual y reproductiva. Se trata, alega, de una 

intromisión estatal en cuestiones de moral privada de los jóvenes y las familias que 

tein, S. y J. Hansen.. “Opciones públicas, decisiones privadas: Salud Sexual y reproductiva y los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio”. (NUEVA yORK, ESTADOS UNIDOS: PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO. 2006) Disponible en:

 http://www.generoysaludreproductiva.gob.mx/IMG/pdf/Opcionespublicasdecisionesprivadas-2.pdf, vi-
sitado el 15 de diciembre de 2009.
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se acompaña con la imposición de conductas sexuales que violentan las libertades 

sexuales de las adolescentes.

Estas afirmaciones que se han desarrollado con más fuerza en el litigio en 

Chile, sin embargo, carecen de sustento en el derecho de los países estudiados. En 

ninguno de los ordenamientos jurídicos la patria potestad aparece como un derecho 

absoluto de los padres. Al contrario, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

imponen límites a la patria potestad y esos límites justifican la intervención estatal. El 

derecho de los progenitores a educar a sus hijos no es absoluto. El Estado interviene 

de diferentes formas en la definición de la educación de los niños, niñas y adolescen-

tes y esas intervenciones están fundadas en la medida en que tienen por fin promover 

el desarrollo de la autonomía regulando el acceso al conocimiento y pautas para el 

cuidado de su salud y el ejercicio de su sexualidad.

Las políticas públicas que promueven el acceso a la AHE y la consejería, infor-

mación y educación sobre la misma no afectan los derechos de los padres, que pue-

den continuar la educación de sus hijos. Además, esas medidas resultan justamente 

de la exigencia de reconocimiento de los derechos reproductivos de los niños, niñas 

y adolescentes, que son protegidos por las constituciones, las leyes y los tratados de 

derechos humanos suscriptos en la mayoría de los países de la región. 

En el plano nacional, estos son derechos reconocidos por las leyes y normas 

sobre derechos reproductivos, allí donde éstas existen, que contienen referencias es-

pecíficas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La identificación de estas 

normas específicas puede encontrarse en los fundamentos, exposiciones de motivos 

y sentencias locales, cuando éstas están disponibles. 

Por otra parte, el derecho internacional de los derechos humanos ha desar-

rollado criterios para la valoración de los deberes que surgen del reconocimiento de 

los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. 

Si bien se observan variaciones por país, pueden citarse los siguientes dere-

chos reconocidos a niños, niñas y adolescentes para complementar las especificacio-

nes sobre derechos sexuales y reproductivos efectuados en los puntos anteriores.

a) Autonomía progresiva. 

b) Derecho a la privacidad o derecho al respeto del secreto profesional.

c) Derecho a la salud.

d) Derecho a una vida libre de violencia.

e) Derecho a la libertad de conciencia y pensamiento.

f) Derecho a recibir información adecuada, completa y veraz.

g) Derecho a la educación sexual laica.

h) Derecho a gozar de los avances del conocimiento científico.

Los datos epidemiológicos disponibles en una mayoría de los países de Amé-

rica Latina señalan a la población de personas menores como un grupo especial-

mente vulnerable al embarazo no deseado y la mortalidad materna.58 En la medida 

en la que la AHE es instrumentalmente útil para reducir el embarazo no deseado y 

la consecuente mortalidad por abortos inseguros, el suministro de información y 

de píldoras de AHE es un objetivo de especial importancia en las políticas públicas 

dirigidas a las adolescentes. La prevención del embarazo no deseado es un objetivo 

sanitario de importancia. Al respecto, la Recomendación General N° 24 (especifi-

car de que órgano proviene) observa que debe darse “prioridad a la prevención del 

embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual” 

(párrafo 31 c).

Por otra parte, la información disponible indica que las adolescentes en Amé-

rica Latina y el Caribe inician su actividad sexual a edades tempranas y no siempre lo 

hacen en un ámbito libre de violencia lo que las convierte en un grupo especialmente 

vulnerable. 

Por último, como es obvio, las políticas de entrega de AHE y suministro de 

información respetan la libertad sexual de las adolescentes y no le imponen conduc-

tas promiscuas. Este tipo de prejuicio sobre las políticas públicas en salud sexual y 

reproductiva que incluyen la AHE destinadas a adolescentes carece de fundamen-

to y evidencia en su apoyo. Las políticas públicas sobre AHE para adolescentes son 

totalmente voluntarias y no representan ningún tipo de imposición forzosa sobre 

ellas. Las normas y protocolos sobre AHE así como las políticas sanitarias de las que 

forman parte son claros en su intención de resguardar la libertad de los adolescentes 

58. En particular sobre la salud reproductiva de los adolescentes, véase el informe elaborado por la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA), “Reproducción Adolescente y Desigualdades en América Latina y el Caribe: un llamado a la 
reflexión y a la acción.” En el documento se señala que 73.1 de cada 1,000 embarazos son de madres y 
padres adolescentes cuyas edades fluctúan entre 15 a 19 años, es decir, la región ostenta una tasa que es el 
doble de la tasa de fecundidad mundial que asciende a 48 adolescentes por cada 1,000 embarazos y casi 
el triple de la tasa europea que es de 28.9 por 1,000. Disponible en: http://web.unfpa.org/spanish/about/
index.htm, visitado el 15 de diciembre de 2009.
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para actuar voluntariamente y de acuerdo a los dictámenes de su propia concien-

cia. Se protegen así los derechos a la autodeterminación reproductiva a partir de la 

utilización de información sin connotaciones morales o ideológicas que facilitará la 

adopción de la alternativa anticonceptiva que resulte más apropiada según el juicio 

del o de la adolescente. 

Conclusión

He intentado mostrar aquí la heterogeneidad de la situación regulatoria de la 

AHE en los seis países estudiados, que es acompañada por la persistencia de barreras 

que restringen el acceso, las políticas y la misma demanda de la píldora del día des-

pués de parte de las mujeres que podrían contar con ella para evitar embarazos no 

deseados. Esa heterogeneidad es acompañada por prácticas argumentativas plagadas 

de falencias y planteos inaceptables en el marco de las constituciones y legislaciones 

de los países observados. 

A pesar de las múltiples limitaciones de los argumentos esgrimidos, el pro-

ceso de judicialización de la oposición a la AHE ha resultado exitoso en varios países 

de la región y continúa abierto en otros como Brasil o sujeto a revisión como ha su-

cedido en Perú durante el 2009. Ese éxito depende no sólo de las decisiones jurispru-

denciales restrictivas sino también de su amplificación a partir de su difusión en los 

medios de comunicación y de la amplia incertidumbre que esas decisiones generan 

en los distintos actores encargados de promover el acceso a la píldora.

Un repaso de las normas y los fundamentos constitucionales compartidos 

por los países de la región sugiere que el debate debería concluir a favor del estatus 

constitucional de la píldora. Ello dado que:

a) Se ha comprobado que la píldora no puede dañar al embrión ni evitar su 

anidación. 

b) Pero incluso, si ese efecto fuera puesto en duda, los embriones pre-im-

plantados no gozan de un derecho a la vida absoluto.

c) El embrión pre-implantado no es persona y por tanto no es sujeto de 

derechos. El embrión pre-implantado no goza, por tanto, de un derecho 

a la vida.

d) En cambio, las legislaciones reconocen, a veces con estatus constitucio-

nal, un interés estatal en la protección de la vida intrauterina que no 

implica necesariamente su extensión a la protección del embrión pre-

implantado. Empero si se concediera también que este interés alcanza a 

la protección de la vida del embrión pre-implantado, ese interés no será 

jamás un interés absoluto. 

e) Si se acepta que las legislaciones establecen un interés estatal en la pro-

tección de la vida del embrión preimplantado que no es absoluto en-

tonces éste deberá ser ponderado frente a otros intereses y al derecho 

a la autodeterminación reproductiva de las mujeres que presupone su 

derecho a la AHE.

f) Ante esa ponderación, el derecho de la mujer a la anticoncepción funda-

do en principios de autonomía, igualdad y dignidad prevalece sobre el 

interés estatal en la protección de la vida embrionaria. 

g) Los derechos de las mujeres en juego justifican no sólo el deber de no 

interferir en el acceso a la AHE sino también el deber estatal de generar 

políticas públicas que promuevan el acceso a la AHE en condiciones de 

equidad.

h) Esas condiciones de equidad exigen el desarrollo de políticas específicas 

que tengan en cuenta la diversidad de situaciones entre las mujeres de 

distintos grupos vulnerables, como las niñas y adolescentes, entre otras.

Estos son tan solo algunos de los argumentos que podrían esgrimirse a favor 

de la AHE. Otros no explorados aquí pero de igual relevancia podrán contribuir a 

solidificar la respuesta jurídica a las débiles prácticas argumentativas de oposición re-

señadas. Entre ellos quedan, por ejemplo, las defensas basadas en la necesaria separa-

ción del estado y la iglesia dado el rol desempeñado por la imposición de preferencias 

externas de algunos grupos católicos en esta y otras cuestiones de salud reproductiva. 

Estos y otros argumentos serán necesarios para enfrentar toda la irracionalidad que 

caracteriza la estrategia de judicialización de la oposición a la AHE en la región.
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ContRACEpção DE EmERgênCiA: 

noRmAtivAs,  usos, mitos E EstigmAs

Jefferson Drezett1

Como Contracepção de Emergência (CE) entende-se o método anticonceptivo 

que, diferente de outras formas de evitar a gravidez, é utilizado após uma rela-

ção sexual desprotegida (BELLAGIO CONFERENCE ON EMERGENCy CONTRA-

CEPTION, 1995). A CE não deve ser usada de forma planejada ou programada e 

nem substituir qualquer método anticonceptivo (BRASIL, 2005a; DREZETT; BAL-

DACINI; FREITAS; PINOTTI, 1998). As indicações da CE se restringem a situações 

especiais, como a relação sexual inesperada sem uso de anticonceptivo, falha ou uso 

inadequado do método, ou em casos de violência sexual. A falha do anticonceptivo, 

conhecida ou presumida, é observada no rompimento do preservativo masculino, 

no deslocamento do diafragma durante a relação sexual, ou na posição incorreta do 

DIU. O uso inadequado se verifica no esquecimento prolongado da ingestão da pílula 

anticoncepcional, ou no atraso na aplicação do injetável mensal ou trimestral. Outra 

situação relaciona-se ao cálculo incorreto do período de fertilidade ou dos dias ne-

cessários de abstinência sexual, ou à interpretação equivocada da temperatura basal 

ou do muco cervical (BRASIL, 2005a e c; FAÚNDES; BRACHE; ALVAREZ, 2003; 

KOZARIC-KOVACIC et al., 1995; SCHIAVON, 2002). 

O objetivo fundamental da CE é prevenir a gravidez indesejada que decorre, 

principalmente, de necessidades não satisfeitas de planejamento reprodutivo para 

1. Doutor em Ginecologia. Diretor do Núcleo de Atenção Integral a Mulher em Situação de Violência Sexual 
– Hospital Pérola Byington. Membro do Comitê Assessor do Consórcio Latino-americano de Anticoncep-
ção de Emergência – Clae. Membro do Consórcio Latino-americano Contra o Aborto Inseguro – Clacai. 
Membro do Consórcio Internacional de Aborto Medicamentoso – Icma. Membro da Comissão de Abor-
tamento Legal da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana.
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milhões de casais, seja por falta de acesso aos métodos anticonceptivos modernos e 

seguros, seja por informação e apoio insuficientes para utilizá-los (LANGER; ESPI-

NOZA, 2002). Soma-se a isso o fato de que todos os métodos anticonceptivos falham, 

sem exceção. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, mesmo que todas 

as mulheres sexualmente ativas utilizassem métodos anticonceptivos de forma rigo-

rosamente correta, ainda ocorreriam mais de 6 milhões de gestações inesperadas a 

cada ano, resultado direto da falha desses métodos (WORLD HEALTH ORGANIZA-

TION, 2003). Além disso, muitas mulheres nem sempre têm relações sexuais volun-

tárias ou desejadas. A violência sexual, fenômeno que atinge ampla e virulentamente 

mulheres em todo o mundo, não permite escolhas. A gravidez forçada destaca-se en-

tre seus agravos, com desdobramentos severos para a vida das mulheres. Outra forma 

mais sutil da violência de gênero surge nas relações conjugais assimétricas permeadas 

pela coerção, medo ou intimidação (DREZETT; BALDACINI; FREITAS; PINOTTI, 

1998; FAÚNDES; BRACHE; ALVAREZ, 2003). 

Independente de circunstância ou causa, a questão da gravidez indesejada 

é de grande importância. Estima-se que cerca de 210 milhões de gestações ocorram 

no mundo, a cada ano. Desse total, 75 milhões não são planejadas e nem desejadas, 

resultando em 46 milhões de abortos induzidos (ALAN GUTTMACHER INSTITU-

TE, 1999). Dessas interrupções da gravidez, 20 milhões são praticadas em condições 

inseguras, com graves riscos para a vida e a saúde da mulher. Quase 95% dos abortos 

inseguros são realizados em países em desenvolvimento, os mesmos que insistem em 

manter restrições legais para interromper a gravidez. Como resultado, entre 15% e 

25% da mortalidade materna deriva do aborto inseguro, levando desnecessariamente 

à morte quase 67 mil mulheres a cada ano (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

1998b). Outra parte das gestações indesejadas é conduzida até o termo, embora não 

se possa afirmar que isso ocorra sem consequências. Nesses casos, existe risco de não 

aceitação da criança, de forma consciente ou não, manifesta ou oculta, com severas 

repercussões individuais, familiares e sociais (SCHIAVON, 2002). Estudos também 

indicam incidência preocupante de problemas emocionais para a mulher que man-

tém a gravidez indesejada até o termo contra seu desejo (KERO, 2004).

No Brasil, as estimativas mais recentes e confiáveis apontam para cerca de 1 

milhão de abortos induzidos a cada ano. Embora se verifique decréscimo desses nú-

meros na última década, a taxa atual de aborto para mulheres em idade reprodutiva 

ainda é muitas vezes superior àquela observada nos países da Europa Ocidental, onde 

o aborto é legal, seguro e acessível (BRASIL, 2005b). Além disso, o aborto se associa 

com desigualdades sociais, com Estados do Norte e Nordeste, apresentando taxas de 

aborto mais elevadas e com menores índices históricos de redução. Com isso, regiões 

socialmente mais vulneráveis do país têm o aborto como principal causa de morte 

materna há mais de uma década. A morbidade do aborto também se reflete nas 240 

mil internações anuais no Sistema Único de Saúde para tratamento de suas compli-

cações (ADESSE; MONTEIRO, 2006; REDE NACIONAL FEMINISTA DE SAÚDE E 

DIREITOS REPRODUTIVOS, 1998).

A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (IPCD), 

realizada no Cairo, em 1994, e a 4ª Conferência Internacional sobre a Mulher, em 

Beijing, 1995, consolidam os direitos humanos das mulheres no campo da saúde 

sexual e reprodutiva (UNITED NATIONS, 1994). Em Beijing, países participantes 

afirmaram o direito das mulheres de decidirem livremente sobre a fertilidade e a se-

xualidade, livres de coerção, discriminação ou violência (UNITED NATIONS, 1995). 

No Cairo, os governos reconheceram o aborto como grave problema de saúde pú-

blica, comprometendo-se a reduzir sua prevalência pela expansão de ações de plane-

jamento reprodutivo (UNITED NATIONS, 1994). Acrescente-se que a IPCD declara 

que todos os casais têm direitos sexuais e reprodutivos fundamentais, que incluem 

a decisão livre e responsável pelo número, espaçamento e momento de terem filhos, 

bem como o direito de receberem informação e meios necessários para que alcancem 

a mais elevada qualidade de saúde sexual e reprodutiva (UNITED NATIONS, 1995). 

O Brasil é signatário dos documentos dessas conferências, assim como de 

outros tratados internacionais de direitos humanos, assumindo compromisso com 

questões relativas ao aborto e ao planejamento reprodutivo (ADVOCACI, 2003). A 

Constituição brasileira estabelece no artigo 226, § 7º, que “fundado no princípio da 

dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é 

livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e cien-

tíficos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 

instituições oficiais e privadas” (BRASIL, 2006). 

O exposto deveria ser suficiente para que a CE fosse tratada enquanto método 

anticonceptivo especial, capaz de evitar a gestação indesejada nas situações em que os 

demais métodos anticonceptivos falham ou não se aplicam, reduzindo a necessidade 
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de se recorrer ao aborto inseguro (BRASIL, 2005a). Mesmo assim, países com as leis 

mais restritivas quanto ao aborto são, geralmente, os mesmos que colocam fortes 

impedimentos à CE. Essa posição paradoxal, que ignora os direitos sexuais e repro-

dutivos das mulheres e despreza as políticas públicas de saúde, também é praticada 

por alguns profissionais e gestores da saúde (DREZETT; DEL POZO, 2002). Nesses 

casos, parte do antagonismo à CE se pauta no conhecimento insuficiente ou desa-

tualizado, perceptível em argumentos frágeis e inconsistentes (CROxATO, 2004). é 

razoável acreditar que aqueles que se encontrem nessa condição possam rever sua 

posição com informações adequadas e acessíveis. De fato, isso tem sido cada vez mais 

reportado para profissionais de saúde que recebem capacitação para uso da CE. 

No entanto, essa mudança pode ser mais complexa e menos exitosa quando 

o desconhecimento das normativas técnicas se depara com conflitos de valores pes-

soais, particularmente os religiosos. Desafio maior é reconhecer e enfrentar setores 

conservadores que repudiam as evidências da ciência e que adotam como “verdade 

inequívoca” um efeito “abortivo” para a CE. O pensamento simplificado e sem estru-

tura científica pretende induzir à crença que, se o método é utilizado após a relação 

sexual necessariamente “impede” ou “prejudica” a implantação. No sentido inverso, 

acumulam-se estudos consistentes de que os mecanismos de ação da CE se limitam 

a impedir a fecundação (CROxATO, 2004). Mesmo assim, a resistência dos setores 

conservadores em nada se modifica e a CE segue tratada como eufemismo para um 

“método abortivo precoce”.

Fisiologia da reprodução humana

Os conceitos de fecundação e concepção, embora muito diferentes sob a 

perspectiva médica, muitas vezes são usados, equivocadamente, como sinônimos. 

Por fecundação ou fertilização se define o processo de união dos gametas masculino 

e feminino, óvulo e espermatozoide. A fecundação não ocorre imediatamente após 

a relação sexual. A fusão dos núcleos do óvulo e do espermatozoide é um processo 

que necessita tempo para ocorrer, entre 12 e 24 horas (BRASIL, 2005a; CROxATO, 

2004; FAÚNDES; BARZELATTO, 2004; FONSECA; CABAR; NOMURA, 2008; HU-

GHES, 1972). Antes disso, os espermatozoides permanecem em criptas do colo de 

útero, protegidos pelo muco cervical, geralmente por três dias e, em alguns casos, 

por até cinco dias. Nesse período, formam uma espécie de reservatório, aguardando 

eventual ovulação. Nas horas e dias seguintes, os espermatozoides migram de forma 

gradativa e sustentada, em grupos, dirigindo-se à região ampolar da trompa ou tuba, 

local adequado para a fecundação. Alguns desses espermatozoides aderem durante 

horas ao revestimento interno da trompa, onde terminam de adquirir as condições 

necessárias para fertilizar o óvulo, processo chamado de capacitação, iniciado nas 

criptas do colo de útero. Isso explica a incapacidade de produzir fecundação dos es-

permatozoides que chegam à trompa rapidamente, poucos minutos após a relação 

sexual (BRASIL, 2005a; CROxATO, 2004; FAÚNDES; BARZELATTO, 2004; FONSE-

CA; CABAR; NOMURA, 2008; HUGHES, 1972). Portanto, nem a fecundação, nem a 

gravidez ocorrem imediatamente após a relação sexual.

O transporte do óvulo fecundado, agora chamado zigoto, requer entre 5 e 7 

dias para chegar até a cavidade do útero. O zigoto, de início unicelular, passa por in-

tensa multiplicação durante esse transporte. Após quatro dias apresenta cerca de dez 

células, também chamadas de blastômeros, e passa a ser denominado por mórula. 

Entre 5 e 6 dias, ao chegar ao útero, a mórula alcança entre 100 e 200 células e assume 

o nome de blastocisto. Durante dois dias o blastocisto permanece imerso nas secre-

ções da cavidade uterina, quando organiza os blastômeros em dois polos. O polo 

embrionário ou embrioblasto, com cerca de 20 células, terá por função originar, 

adiante, o embrião. O polo mais externo, o trofoblasto, será responsável pela fusão 

do blastocisto com o endométrio, tecido que reveste a cavidade uterina, originando, 

mais adiante, a placenta e as membranas ovulares. Esse processo de fusão entre o 

blastocisto e o endométrio define a implantação ou nidação. Com sete dias o blas-

tocisto se encontra superficialmente implantado no endométrio, nutrindo-se de teci-

dos uterinos. A nidação se completa entre o 11° e 12° dia da fecundação, resultando 

na concepção (FAÚNDES; BARZELATTO, 2004; FONSECA; CABAR; NOMURA, 

2008; HUGHES, 1972; WILCOx; WEINBERG; BAIRD; 1995). 

Completada a implantação, o embrioblasto forma o sulco primordial, estru-

tura de células fundamentais para originar o embrião. Caso o sulco primordial não se 

forme não haverá desenvolvimento do embrião, levando ao que se conhece por gra-

videz anembrionada, gestação sem embrião, situação que invariavelmente termina 

em aborto espontâneo em poucos dias ou semanas. Com base no conhecimento da 

embriologia, não é possível falar na existência de embrião antes da formação do sulco 
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primordial e, até o surgimento dele, todos os processos alcançados desde a fecunda-

ção são chamados de pré-embrião. Somente após dez semanas da última menstrua-

ção que precedeu a fecundação é que o embrião passa ser denominado de feto, assim 

chamado até o término da gravidez (FAÚNDES; BARZELATTO, 2004). 

O conceito técnico de concepção se aplica exclusivamente ao processo de 

implantação, e não à fecundação. Somente após a concepção é que ocorre o desen-

volvimento do polo embrionário, permitindo o surgimento do embrião (FAÚNDES; 

BARZELATTO, 2004; FONSECA; CABAR; NOMURA, 2008; HUGHES, 1972; WIL-

COx; WEINBERG; BAIRD; 1995). O conceito de fecundação também não é sinô-

nimo de gravidez. O trofoblasto, à medida que produz a nidação, secreta o hormô-

nio gonadotrofina coriônica humana (HCg), que mantém o organismo materno 

produzindo progesterona para continuidade do processo reprodutivo ((FAÚNDES; 

BARZELATTO, 2004; FONSECA; CABAR; NOMURA, 2008; HUGHES, 1972). Uma 

das características mais marcantes da reprodução humana é, exatamente, sua com-

plexidade. Diferente do que se possa imaginar, algo em torno de 50% dos zigotos que 

resultam das fecundações entre casais férteis se degeneram e são reabsorvidos antes 

de ocorrer a implantação, sem que isso possa ser percebido pela mulher ou identifi-

cado em exame laboratorial. Como resultado, apenas 25% das relações sexuais entre 

casais plenamente férteis resultam em gravidez (FAÚNDES; BARZELATTO, 2004; 

FONSECA; CABAR; NOMURA, 2008; HUGHES, 1972).  

O Comitê de ética da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia 

(Figo) e o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia (Acog) definem como 

gravidez o processo reprodutivo a partir da implantação, mediante sinais e sintomas 

como o atraso menstrual ou provas diagnósticas válidas (FORMIGA FILHO, 1997; 

HUGHES, 1972). A possibilidade de detectar o HCG, no sangue ou na urina da mu-

lher, constitui a primeira evidência possível e aceitável de gravidez (FAÚNDES; BAR-

ZELATTO, 2004; HUGHES, 1972). Antes disso, não há qualquer elemento técnico 

que permita estabelecer a condição de gestação. Entendendo-se que apenas a mulher 

grávida é capaz abortar, o termo abortamento só se aplica para eventos, espontâneos 

ou induzidos, que interrompam processos a partir da implantação, seja pela perspec-

tiva médica ou jurídica (BRASIL, 2005a). No entanto, é comum que se confundam 

eventos específicos, como fecundação, concepção, pré-embrião, embrião ou mesmo 

gravidez. Isso pode contribuir para que se confundam os efeitos anticonceptivos da 

CE, todos prévios à fecundação, com aqueles provocados por outros medicamentos 

que atuam após a fecundação, como o misoprostol ou o mifepristone.  

normativas técnicas e científicas

Embora, no passado, tenham sido empregadas diferentes metodologias de CE, 

a maioria delas foi abandonada ou substituída por métodos que utilizam compostos 

hormonais concentrados e por curto período de tempo. Atualmente, o modelo mais 

aceitável de CE hormonal emprega exclusivamente o levonorgestrel, na dose total de 

1,5 mg. Nas apresentações comerciais com 1,5 mg de levonorgestrel por comprimido, 

administra-se um comprimido em dose única. Quando a apresentação é de 0,75 mg, 

a CE hormonal é feita com um comprimido a cada 12 horas, ou, preferentemente, 

com dois comprimidos juntos e em dose única. A OMS reúne sólida evidência de que 

a dose única de levonorgestrel é igualmente segura e eficaz, com vantajosa melhoria 

na adesão. Em todos os casos, a CE hormonal tem efeito anticonceptivo até cinco 

dias após a relação sexual desprotegida, período em que o reservatório de esperma-

tozoides permanece disponível no colo de útero. Portanto, o prazo para início da CE 

não deve ser limitado ao período de três dias, orientação ainda comum em protoco-

los médicos mais antigos e não atualizados (FAÚNDES; BRACHE; ALVAREZ, 2003; 

VON HERTZEN, et al., 2002; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998a). 

Outra forma de realizar a CE hormonal é o método de Yuzpe, que adapta 

anticonceptivos hormonais orais combinados (AHOC), conhecidos como “pílulas 

anticoncepcionais”. Esses AHOC são compostos por um estrogênio e um progestá-

geno, administrados até cinco dias após a relação sexual desprotegida. A associação 

recomendada pela OMS é a que contém o etinil-estradiol e o levonorgestrel. é ne-

cessário um total de 0,2 mg de etinil-estradiol e 1 mg de levonorgestrel, dividido em 

duas doses iguais, com intervalo de 12 horas. Existem AHOC com 0,05 mg de etinil-

estradiol e 0,25 mg de levonorgestrel por comprimido. Nesse caso, utilizam-se dois 

comprimidos a cada 12 horas, num total de quatro comprimidos. Nas apresentações 

com 0,03 mg de etinil-estradiol e 0,15 mg de levonorgestrel por comprimido, devem 

ser administrados quatro comprimidos a cada 12 horas, totalizando oito comprimi-

dos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995; DREZETT; BALDACINI; FREI-

TAS; PINOTTI, 1998; yUZPE;, PERCIVAL-SMITH; RADEMAKER, 1982). Diferente 
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do levonorgestrel exclusivo, no regime de yuzpe deve-se evitar o uso da dose total em 

tomada única, fracionando-a em duas doses a cada 12 horas (BRASIL, 2005a).  

As indicações do levonorgestrel e do método de yuzpe são as mesmas, assim 

como seu mecanismo de ação. Mas há evidente vantagem do levonorgestrel sobre 

o regime de yuzpe. O primeiro é isento dos efeitos adversos e das contraindicações 

dos estrogênios. Com isso, a frequência e a intensidade dos efeitos secundários são 

sensivelmente reduzidas (TASK FORCE, 1998). Já o regime de yuzpe tem limita-

ções em algumas situações clínicas em que o estrogênio é desaconselhado, o que 

não ocorre com o levonorgestrel. Além disso, não existe interação farmacológica 

entre o levonorgestrel e medicamentos antirretrovirais, situação encontrada para 

o método de yuzpe. Isso é importante para mulheres soropositivas para o HIV que 

usam a CE hormonal, ou para aquelas em situação de violência sexual que utilizam 

os antirretrovirais para prevenir a infecção pelo HIV. Dessa forma, o regime de yu-

zpe se reserva somente para situações excepcionais e quando o levonorgestrel estiver 

indisponível (FAÚNDES; BRACHE; ALVAREZ, 2003; FAÚNDES; LEOCÁDIO; AN-

DALAFT NETO, 2001; BRASIL, 2005a e c). 

Contudo, o argumento principal para a escolha do levonorgestrel é sua maior 

eficácia em prevenir a gravidez. A CE hormonal apresenta, em média, índice de efeti-

vidade entre 75% e 85% e índice de falha de 2%. Significa dizer que ela pode evitar, 

em média, três de cada quatro gestações após uma relação sexual desprotegida. No 

entanto, a eficácia da CE hormonal varia em função do tempo entre a exposição se-

xual e sua administração. O método de yuzpe apresenta taxa de falha de 2% nas pri-

meiras 24 horas, 4,1% entre 25 e 48 horas e 4,7% entre 49 e 72 horas. Nos mesmos pe-

ríodos, as taxas de falha do levonorgestrel são expressivamente menores, com 0,4%, 

1,2% e 2,7%. A média de falha da CE para os três primeiros dias de uso é de 1,1% 

para o levonorgestrel e de 3,2% para yuzpe, quase três vezes menor (WORLD HEAL-

TH ORGANIZATION, 1998a). Entre o 4° e o 5° dia seguramente a taxa de falha da 

CE é mais elevada. No entanto, a taxa de falha do levonorgestrel usado no 4° e 5° dia 

(2,7%) é menor do que a média de falha do método de yuzpe nos três primeiros dias 

(3,2%) (VON HERTZEN et al., 2002; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998a). 

Os dados sobre eficácia sustentam que a CE seja iniciada o mais rápido possível, em 

dose única nos cinco dias que sucedem a exposição à gravidez (VON HERTZEN et 

al., 2002; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998a).

Apesar da elevada eficácia da CE hormonal, o uso frequente e repetido, ao 

longo do tempo, resulta em maior número de falhas, o que a torna inferior a outros 

métodos anticonceptivos usados de maneira programada e ininterrupta. Isso justifica 

que se recomende a CE hormonal estritamente para situações especiais, nunca em 

substituição a outro método anticonceptivo. No entanto, a menor eficácia observa-

da nas situações de uso repetido não reflete qualquer mecanismo de “tolerância” ao 

levonorgestrel, mas sim sucessivas taxas de falha acumuladas em cada exposição em 

que é administrado (VON HERTZEN et al., 2002; WORLD HEALTH ORGANIZA-

TION, 1998a). 

mecanismos de ação cientificamente válidos

Poucos profissionais de saúde ainda acreditam em impossíveis “mecanismos 

de ação” da CE hormonal, que adotam ideias, no mínimo, fantasiosas. A mais co-

mum delas afirma que a CE se pautaria em administrar “altas doses de hormônios” 

após a “implantação da gravidez”, cujo efeito principal seria “espessar o endométrio”. 

A “interrupção abrupta” no fornecimento desses hormônios levaria a uma rápida 

“descamação do endométrio”. Junto com a eliminação do tecido endometrial seria 

“descartada a gravidez” recém-implantada, tipificando o “aborto” (BRASIL, 2005a).

Distante do descrito nos mitos, o mecanismo de ação principal da CE hor-

monal varia conforme o momento do ciclo menstrual em que é administrada. Quan-

do utilizada na primeira fase do ciclo menstrual, antes do pico do hormônio lutei-

nizante (LH) e, portanto, antes da ovulação, o levonorgestrel, associado ou não ao 

etinil-estradiol, tem capacidade demonstrável de suprimir o pico hormonal do lH, 

impedindo a ovulação ou postergando-a por vários dias. Contudo, a administração 

muito próxima da ovulação não se mostra capaz de modificá-la, o que explica par-

te dos casos de falha da CE hormonal (CROxATTO et al., 2002 e 2004; DURAND 

et al., 2001; MARIONS et al., 2002). Se for administrado na segunda fase do ciclo 

menstrual, ocorrida a ovulação, o levonorgestrel apresenta capacidade demonstrável 

de interferir na fase sustentada de migração dos espermatozoides, aumentando a 

viscosidade do muco cervical. Com isso, o muco cervical se torna hostil, impedindo 

o deslocamento dos espermatozoides até a trompa. Esse efeito também reduz signifi-

cativamente a probabilidade de fecundação nos casos em que não foi possível inibir 

a ovulação (KESSERÜ et al., 1974). 
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Apenas estes dois mecanismos estão cientificamente demonstrados e ampla-

mente documentados. Eles ocorrem ao mesmo tempo, prevalecendo um deles ou 

ambos, conforme o período do ciclo menstrual em que a CE hormonal é utilizada. 

Por meio deles a CE hormonal impede somente a fecundação, impossibilitando o 

encontro entre óvulo e os espermatozoides. A legitimidade desses mecanismos é lar-

gamente reconhecida e aceita pela comunidade científica. No entanto, esses efeitos 

anticonceptivos da CE hormonal ainda são pouco conhecidos por muitas pessoas, 

mesmo profissionais de saúde, o que colabora para o surgimento de crenças e fanta-

sias sobre suposto “efeito abortivo” (BRASIL, 2005a).

Disfunção luteolítica

Um falso argumento, embora mais sofisticado, afirma que, se ocorrida a fe-

cundação, a “gravidez” incipiente seria interrompida por um conjunto de alterações 

hormonais provocadas pela CE, chamado “disfunção luteolítica”. Aqui, cumpre es-

clarecer que o corpo lúteo é uma estrutura formada no mesmo local do ovário em 

que ocorreu a ovulação. Sua função principal é produzir hormônios necessários para 

a continuidade do processo reprodutivo (FONSECA; CABAR; NOMURA, 2008). 

Neste caso, a crença é de que, ocorrida a fecundação, a “disfunção luteolítica” impe-

diria a implantação do blastocisto, caracterizando o “efeito abortivo”. Independente 

do conceito incorreto usado, neste caso, para definir a gravidez, diferentes estudos 

demonstram que a CE hormonal atua sobre o corpo lúteo, levando a uma situação 

de modificação funcional denominada efeito luteolítico. No entanto, não há evidên-

cia de que o fenômeno interfira nas fases que precedem ou sucedem a implantação 

(TASK..., 1998). 

Isso se explica pelo fato de o levonorgestrel ser farmacologicamente seme-

lhante à progesterona natural, atuando no processo reprodutivo do mesmo modo 

que esse hormônio. Os progestágenos, tanto produzidos pelo ovário como admi-

nistrados após a fecundação, favorecem o desenvolvimento da gravidez. Daí vem o 

nome, progesterona, que significa pró-gestação (BRASIL, 2005a; DREZETT; DEL 

POZO, 2002). A OMS reconhece a existência do efeito luteolítico induzido pela CE 

hormonal, mas assegura que seus efeitos sobre o corpo lúteo não se diferenciam da-

queles produzidos pela lactação. Mesmo assim, a amamentação segue como método 

anticonceptivo natural válido, aceito por milhões de mulheres, sem que se atribua 

para a amamentação algum “efeito abortivo” (TASK..., 1998).

o levonorgestrel

Outro falso argumento é que o levonorgestrel, base farmacológica da CE 

hormonal, pode “causar aborto”. Possivelmente, essa afirmação se encontre entre as 

mais frágeis tentativas de desqualificar a CE. Os progestágenos são reconhecidos 

como medicamentos para evitar a gravidez, presentes nos métodos anticonceptivos 

modernos, eficientes e seguros. Em diferentes formas e doses, progestágenos com-

põem pílulas anticoncepcionais, injetáveis mensais, injetáveis trimestrais, implantes 

subdérmicos, minipílulas para o período de aleitamento, dispositivos intrauterinos 

medicados, anéis anticonceptivos vaginais e adesivos transdérmicos (BRASIL, 1996 e 

2005a). O levonorgestrel, tipo específico de progestágeno, é encontrado em grande 

variedade de pílulas anticoncepcionais utilizadas, cotidianamente, por milhões de 

mulheres em todo o mundo, ou em modernos sistemas intrauterinos, consagrados 

pela praticidade e elevada eficácia. Os dados disponíveis são contundentes sobre o 

efeito anticonceptivo dos progestágenos. Estudos de eficácia anticonceptiva permitem 

estabelecer que o tempo entre a relação sexual e o uso da CE hormonal representa 

evidência indireta importante que descarta efeitos negativos pós-ovulatórios do levo-

norgestrel (DURAND; LARREA; SCHIAVON, 2009). No entanto, o mesmo levonor-

gestrel é acusado de “induzir o aborto” quando o método anticonceptivo é a CE. 

Não bastasse isso, os efeitos positivos dos progestágenos no ciclo reprodutivo 

têm justificado seu uso como forma de proteger a gravidez. Na ameaça de aborto 

espontâneo, a administração de progesterona natural reduz expressivamente a perda 

fetal (MARZETTI; BONI; FAZZIO; GIOBBE, 2000). O mesmo ocorre na reprodu-

ção assistida, que utiliza profilaticamente a progesterona natural após a inseminação 

artificial ou a fertilização in vitro. Nesses casos, há vasta documentação científica de 

que a progesterona aumenta significativamente as taxas de gravidez (BEN-NUN et 

al., 1990; CHILLIK et al., 1995; PLOSKER; JACOBSON; AMANTO, 1994). Soman-

do-se a essas evidências, estudos de plausibilidade biológica e em modelos animais 

descartam efeitos negativos do levonorgestrel após a fecundação, bem como rejeitam 

a possibilidade de uma “janela de fertilidade” no uso da CE hormonal (HUGHES, 
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1972; LANDGREN et al., 1989; MULLER; LLADOS; CROxATTO, 2003; ORTIZ et 

al., 2004; WILCOx; DUNSON; BAIRD, 2000). 

Não há evidência científica de que progestágenos induzam ao aborto. Ao 

contrário, a progesterona é essencial para a gravidez e o impedimento de sua ação 

fisiológica pode ocasionar a perda fetal. Esse efeito é nitidamente verificado no RU 

486, ou mifepristone, medicamento que bloqueia a ação da progesterona produzi-

da pelo corpo lúteo. Quando utilizado em idades gestacionais precoces, uma única 

dose do mifepristone tem capacidade de interromper quase 80% das gestações4. O 

mecanismo de ação antiprogesterona do mifepristone, indiscutivelmente capaz de 

produzir o aborto, por vezes é relatado como se fosse o mecanismo de ação da CE 

hormonal, seja por ingênuo desconhecimento, seja para deliberadamente confun-

dir a opinião pública. A evidência disponível mostra que progestágenos, incluso o 

levonorgestrel, são indiscutivelmente capazes de evitar a gravidez quando usados 

antes da fecundação, ou tem por função proteger a gravidez, se usados após a fe-

cundação. Mas são incapazes de interromper ou prejudicar a gestação (FAÚNDES; 

BARZELATTO, 2004). 

  
terceiro mecanismo

Supostos efeitos da CE hormonal para o endométrio têm despertado a aten-

ção para argumentos, mais recentes e polêmicos, que afirmam a existência de “evi-

dências abortivas” após a fecundação. Esses argumentos são mais sofisticados, com-

plexos e polêmicos, exigindo cuidadoso esclarecimento. Essa hipótese pauta-se em 

pesquisas publicadas há cerca de 2 ou 3 décadas, que teriam encontrado modificações 

no endométrio submetido ao regime de yuzpe. Essas publicações permitiriam pleite-

ar a existência de um mecanismo de ação adicional para a CE hormonal, chamado de 

“terceiro mecanismo”, responsável pela “inibição da implantação” e “eliminação do 

embrião” (LING et al., 1979; yUZPE et al., 1974). 

No entanto, todas essas pesquisas, sem exceção, mostram inconsistências 

científicas que comprometem a confiabilidade dos resultados. Algumas foram reali-

zadas com metodologia inadequada ou incompleta. Outras investigações utilizaram 

casuísticas pequenas, metodologias inválidas ou ausência de grupo-controle. Proble-

mas que, atualmente, são considerados inaceitáveis. Parte desses estudos encontrou 

resultados impossíveis de serem reproduzidos por outros investigadores, condição 

fundamental para a validação científica dos dados. Portanto, as investigações que no 

passado indicavam efeitos da CE hormonal sobre o endométrio não têm suficiente 

segurança, nem confiabilidade, que permitam sustentar algum “efeito abortivo”. Ao 

mesmo tempo, muitos outros estudos foram conduzidos para verificar a hipótese de 

efeitos do levonorgestrel sobre o endométrio, utilizando metodologia científica rigo-

rosa e inquestionável. Essas pesquisas contestam todos os resultados anteriormente 

encontrados (CRAVIOTO et al., 2005; DURAND; LARREA; SCHIAVON, 2009). 

Não obstante, novas investigações ampliaram e aprofundaram a análise do 

endométrio após uso da CE hormonal. Esses estudos incluem novos parâmetros 

científicos, ainda mais sensíveis e confiáveis, como o número de glândulas por mm2, 

porcentagem de tecido estromal e número de artérias espiraladas do endométrio 

(DURAND et al., 2001; DURAND; CRAVIOTO; CASTELL-RODRíGUEZ; LARREA, 

2004; LING et al., 1983). A receptividade do endométrio para a implantação do blas-

tocisto também tem sido exaustivamente verificada, analisando-se marcadores como 

α1, α4, β1, β3, αvβ3, mucina, calcitonina, fatores de crescimento, fator inibidor da 

leucemia, gen hoxa 11, cox 1, cox 2, aglutininas, número e distribuição de pinópodos 

(DURAND; LARREA; SCHIAVON, 2009; MARIONS et al., 2002; DURAND; CRA-

VIOTO; CASTELL-RODRíGUEZ; LARREA, 2004; UGOCSAI; RESCH, TRAUB; 

SAS, 1984; UGOCSAI; ROZSA; UGOCSAI, 2002). Todos os indicadores, sem exce-

ção, demonstram não sofrer modificações após uso da CE hormonal. O conheci-

mento disponível tem, invariavelmente, demonstrado ausência de efeitos da CE para 

o endométrio, refutando, com segurança, a existência de um “terceiro mecanismo” 

de ação.

Dose elevada

A alegação de que a CE representa uma “bomba hormonal” é utilizada para 

tentar desqualificar o método diante da opinião pública, fazendo acreditar que cau-

se dano para a saúde da mulher ou para o processo de reprodução. Em parte, essa 

ideia foi reforçada por muitos profissionais de saúde que, ainda hoje, utilizam termos 

como “alta dose” para descrever a quantidade de hormônios presentes na CE. Nesse 

caso, por “alta dose” pretende-se explicar a dose de levonorgestrel maior do que a 
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encontrada nas pílulas anticoncepcionais (BRASIL, 2005a). No entanto, a dose de 

levonorgestrel utilizada na CE não excede o limite farmacologicamente terapêutico 

e é muito menor do que a dose tóxica conhecida. Essa distância ampla e confortável, 

entre a dose terapêutica do levonorgestrel, presente na CE, e a tóxica, confere elevada 

segurança para o medicamento. De fato, quando a CE hormonal é ingerida aciden-

talmente por crianças, são excepcionais os danos ou agravos. Mesmo em situações 

de superdosagem, acidentais ou voluntárias, os efeitos mais comuns são náuseas e 

vômitos, verificando-se raras complicações.

Diferente da alegada “bomba hormonal”, a CE emprega dose relativamente 

baixa de medicamento. A concentração de levonorgestrel na CE não excede 30% a 

40% da dose encontrada numa cartela inteira de uma pílula anticoncepcional de bai-

xa dosagem, de uso rotineiro por milhões de mulheres (SCHIAVON, 2002). A inge-

nuidade da alegação de a CE representar uma “bomba hormonal” reside, exatamente, 

na crença de que um medicamento só é seguro e só pode ser utilizado em determina-

da dose, neste caso, aquela contida nos anticoncepcionais. No entanto, muitos medi-

camentos são indicados em concentrações variáveis, com diferenças notáveis entre as 

doses terapêuticas mínimas e máximas, dependendo da gravidade da condição a ser 

tratada ou do objetivo clínico que se pretende alcançar.

segurança

A segurança da CE hormonal fundamenta-se no tempo muito curto de tra-

tamento, na quantidade adequada de hormônios e no tipo do medicamento utiliza-

do. O levonorgestrel é empregado em diferentes situações clínicas em ginecologia, 

como nas pílulas anticoncepcionais ou no tratamento do climatério, com registros 

de elevada eficácia, segurança e tolerabilidade. De forma geral, progestágenos têm 

baixo envolvimento com a trombose venosa. O levonorgestrel, em particular, apre-

senta risco 40% menor. Perfil semelhante de segurança é verificado para a CE com 

levonorgestrel. Diferentes estudos clínicos e epidemiológicos têm encontrado raros 

efeitos adversos severos. Eventos graves, como o tromboembolismo e o acidente vas-

cular, têm riscos pouco significativos relacionados com a CE hormonal. Além disso, 

há evidências de que os riscos encontrados na CE são significativamente menores do 

que aqueles verificados entre usuárias de pílulas anticoncepcionais (GLASIER, 1997; 

TASK FORCE, 1998; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998a). 

Poucas condições representam contraindicação relativa ao uso da CE hor-

monal, sendo que todas estão relacionadas apenas ao método de Yuzpe, por conter 

etinil-estradiol. Assim, mulheres que necessitam de CE e apresentam antecedente de 

acidente vascular cerebral, tromboembolismo, enxaqueca severa ou diabetes com 

complicação vascular, devem receber exclusivamente o levonorgestrel. A única con-

traindicação absoluta para a CE com levonorgestrel, segundo a OMS, é a gravidez 

confirmada. Excetuando-se essa condição, todas as mulheres podem usar a CE com 

levonorgestrel de forma segura, mesmo aquelas que tenham contraindicação conhe-

cida ao uso de pílulas anticoncepcionais (WEBB, 1995). As recomendações da OMS 

para uso da CE entre adolescentes obedecem as mesmas orientações para mulheres 

adultas (FIGUEIREDO, 2003; FIGUEIREDO; BASTOS, 2008; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1998a). 

A suficiente demonstração da segurança da CE hormonal contesta a afirma-

ção de que ela poderia relacionar-se com danos frequentes e severos para a saúde da 

mulher. Deve ser somado a isso o excelente perfil de tolerabilidade do método para a 

maioria das mulheres. Os efeitos secundários mais comuns são as náuseas, em 40% 

a 50% dos casos, e os vômitos, para 20% das mulheres (GLASIER, 1997; TASK..., 

1998; WEBB, 1995), podendo ser minimizados ou controlados, quando necessário, 

com o uso de antieméticos. Efeitos menos frequentes, como cefaleia, dor mamária 

e vertigens, são de curta duração e remissão espontânea, poucas vezes requerendo 

intervenção medicamentosa (SCHIAVON, 2002; WORLD HEALTH ORGANIZA-

TION, 1998a). A elevada segurança e a boa tolerabilidade, somadas à importância de 

prevenir a gravidez indesejada, têm permitido que vários países adotem iniciativas 

que garantem acesso à CE hormonal sem necessidade de apresentação de prescri-

ção médica.    

menstruação

Um temor, muitas vezes levantado por profissionais de saúde menos familia-

rizados com a CE hormonal, é que ela cause transtornos para o ciclo menstrual, pre-

judicando a saúde da mulher. No entanto, os dados existentes indicam que a maioria 

das usuárias da CE hormonal tem pouca ou nenhuma alteração sobre o ciclo mens-

trual (SIMPSON; PHILLIPS, 1990). Segundo a OMS, 57% das mulheres que usam a 
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CE hormonal apresentam a menstruação seguinte dentro do período esperado, sem 

atraso ou antecipação. Em 15% dos casos, a menstruação atrasa até sete dias e, em ou-

tros 13%, pouco mais de sete dias, situações justificadas pelo bloqueio do pico de LH 

(TASK..., 1998). A antecipação da menstruação, em alguns poucos dias, ocorre para 

apenas 15% das mulheres. Mais importante é que, em nenhum caso se verifica san-

gramento imediato após o uso da CE hormonal, demonstração clínica inequívoca de 

que não há eliminação precoce do endométrio. No entanto, o uso repetido e indiscri-

minado da CE hormonal, diferente das práticas aceitáveis, pode acentuar essas modi-

ficações menstruais. Isso, no entanto, não caracteriza problema específico do método, 

mas sim resultado do uso inadequado e não recomendado (SCHIAVON, 2002).

Quando usada corretamente, dentro de indicações aceitáveis e de forma es-

porádica, a CE hormonal oferece poucas modificações sobre o ciclo menstrual, sendo 

que a maioria é limitada, tem remissão espontânea e é bem tolerada pela mulher 

(TASK..., 1998). Modificações sobre o ciclo menstrual, mesmo que eventuais, não 

são exclusivas da CE hormonal. Muitos métodos anticonceptivos de elevada preva-

lência na população podem produzir efeito semelhante. Os injetáveis trimestrais, o 

DIU de cobre e os implantes subdérmicos, frequentemente, induzem sangramento 

irregular, muitas vezes mais intenso ou persistente do que o produzido pela CE, 

levando, em alguns casos, à descontinuidade desses anticonceptivos (BRASIL, 1996 

e 2005a). Mesmo assim, a possibilidade de alterar o ciclo menstrual ou mesmo 

impedi-lo não é tratada como motivo para impor barreiras desnecessárias para 

a livre escolha desses métodos. Da mesma forma, não há evidência que justifique 

limitar o acesso à CE hormonal, temendo-se efeitos danosos para a fisiologia da 

menstruação. 

Anomalias fetais e gravidez ectópica 

A CE hormonal pode ser empregada de forma acidental ou inadvertida du-

rante a gravidez de primeiro trimestre, ou falhar em certo número de casos. Nessas 

duas situações não desejáveis, a gravidez é exposta, de formas diferentes, à ação dos 

progestágenos. Entretanto, não há registro de efeitos teratogênicos em ambos os 

casos (BRACKEN, 1990; SIMPSON; PHILLIPS, 1990; WORLD HEALTH ORGA-

NIZATION, 1996). Assim, em situações de atraso menstrual em que a gravidez é 

suspeita, mas não confirmada, a CE hormonal não está totalmente contraindicada, 

devendo-se evitar o método de yuzpe e empregar apenas o levonorgestrel. Não se 

recomenda que a decisão de usar a CE hormonal se condicione a testes laborato-

riais de gravidez, exceto quando disponíveis e com resultado em curto intervalo 

de tempo (DREZETT; BALDACINI; FREITAS; PINOTTI, 1998; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1996). Outra questão importante é que a CE hormonal não se 

associa com maior risco de gravidez ectópica, caso falhe como anticonceptivo. 

Por gravidez ectópica entende-se a implantação do blastocisto em qualquer local 

diferente da cavidade uterina.

Doenças sexualmente transmissíveis

Nenhum tipo de CE oferece proteção contra doenças sexualmente trans-

missíveis (DST) ou contra o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e é impor-

tante que esse aspecto seja conhecido por quem utiliza o método. No entanto, essa 

limitação não é exclusiva da CE e todos os métodos anticonceptivos, com exceção 

dos preservativos masculino e feminino, não protegem contra as DST/HIV. Mesmo 

assim, esses métodos continuam indicados sob critérios bem definidos, sem que se 

abandone o aconselhamento para prevenção das DST/HIV (BRASIL, 1996; DRE-

ZETT; BALDACINI; FREITAS; PINOTTI, 1998). Além disso, em todas as indica-

ções razoáveis e aceitáveis da CE hormonal ocorre a exposição prévia às DST/HIV, 

como na ruptura do preservativo, no abuso sexual, ou na falha de outro método 

anticonceptivo.

Independente disso, muitos provedores e profissionais de saúde preocupam-

se com a possibilidade de uso abusivo ou indiscriminado da CE hormonal, levan-

do ao abandono do preservativo ou à redução expressiva de seu uso, com aumento 

da exposição às DST/HIV. Essa preocupação, embora sensata e legítima, não tem 

sido confirmada. Estudos conduzidos na Alemanha, Inglaterra, Finlândia e Austrália 

têm demonstrado que as mulheres usam a CE de maneira eventual e responsável, na 

maioria das vezes dentro de indicações aceitáveis, sem evidência ou tendência de uso 

descontrolado. Mais importante, não se observou diminuição do uso de métodos 

de barreira entre mulheres que usaram a CE (HUGHES, 1972; KOSUNEN; SIHVO, 

HEMMINSKI, 1997; PyETT, 1996). 
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Os resultados sugerem que a CE não estimula comportamentos de risco para 

as DST/HIV. Ao contrário, alguns estudos indicam que a CE pode melhorar a adesão 

ao preservativo, principalmente quando ele é o único anticonceptivo utilizado pelo 

casal. Em caso de acidente com o preservativo, como rompimento ou deslocamento, 

a CE é a última e única alternativa para evitar a gravidez. Dispor da CE pode au-

mentar a confiança dos casais no preservativo como método anticonceptivo. Esse 

aspecto é particularmente importante ao se considerar que a falha do preservativo 

ocorre para 3% a 14% das usuárias (BRASIL, 1996; DREZETT; BALDACINI; FREI-

TAS; PINOTTI, 1998; FIGUEIREDO, 2003; FIGUEIREDO; BASTOS, 2008; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2003). Embora a questão deva ser permanentemente 

monitorada, até o momento não há indicação de que a CE induza práticas sexuais in-

seguras, principalmente quando o método integra políticas públicas de saúde sexual 

e reprodutiva que assegurem informação, acesso, aconselhamento e seguimento. 

Dados semelhantes têm sido reportados para mulheres mais jovens, princi-

palmente as adolescentes. Estudos recentes em países desenvolvidos advertem que 

muitas adolescentes poderiam não ter recorrido ao aborto, mesmo quando permiti-

do e seguro, se conhecessem e tivessem acesso à CE hormonal. Sugere-se situação se-

melhante para adolescentes que vivem em países em desenvolvimento, onde o aborto 

voluntário é proibido, e que enfrentam a letalidade da interrupção clandestina e in-

segura da gravidez (HARPER; ELLERTSON, 1995). Cumpre recordar que a adoles-

cente tem, garantido por lei, direito à confidencialidade e ao sigilo sobre sua atividade 

sexual e sobre a prescrição de métodos anticonceptivos, inclusive a CE hormonal, 

conforme previsto pelos artigos 11, 102 e 103 do Código de ética Médica, e pelos ar-

tigos 7º e 11º, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (CONSELHO FEDERAL 

DE MEDICINA, 1988; PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2005). 

Mesmo assim, é preciso reconhecer que parcela pequena e particular das 

mulheres, adolescentes ou adultas, utilizará a CE hormonal de forma inadequada, 

incorreta e mesmo abusiva, contrariando todas as recomendações. Essa questão, no 

entanto, não é condição específica da CE e pode ser constatada para outros métodos 

anticonceptivos ou para outros tipos de medicamentos. Nesses casos, é necessário 

que gestores e profissionais de saúde intensifiquem esforços para identificar e inter-

vir nessas situações de risco, oferecendo aconselhamento e apoio para a mudança do 

comportamento de risco (DREZETT; BALDACINI; FREITAS; PINOTTI, 1998). 

Ato ético e legal

A CE hormonal encontra-se regulada e aprovada pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), pela International Planned Parenthood Federation (IPPF), pela 

Family Health International (FHI), pela Federação Internacional de Ginecologia e 

Obstetrícia (Figo) e pelas agências reguladoras de diferentes países, incluindo-se a 

Food and Drug Administration (FDA). 

No Brasil, a CE hormonal é aprovada pelos órgãos de vigilância sanitária e 

disponível, comercialmente, mediante apresentação de receita médica. Está incluí-

da nas normas técnicas do Ministério da Saúde sobre planejamento familiar, desde 

1996, e de atenção à violência sexual, desde 1999 (BRASIL, 1996, 2005a e c). Também 

faz parte das recomendações da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia 

e Obstetrícia (Febrasgo) e da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH) 

(BRASIL, 2005a e c). 

Recentemente, o Conselho Federal de Medicina (CFM) aprovou a Resolução 

nº 1.811, estabelecendo normas éticas para a utilização da CE hormonal e ratificando 

a responsabilidade de médicos por sua prescrição, visando reduzir os impactos da 

gravidez não planejada. O CFM ressalta que a CE hormonal não provoca danos para 

a saúde, tampouco interrompe a gravidez, podendo ser utilizada em todas as etapas 

da vida reprodutiva (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2007). 

Outro aspecto ético e legal de interesse é a possibilidade da prescrição da CE 

hormonal por enfermeiros. A Lei nº 7.498/86, que regulamenta o exercício da en-

fermagem, no artigo 11, item II, § 3º, assegura o direito ao enfermeiro de prescrever 

medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública, dentro de 

rotinas definidas, aprovadas e supervisionadas. A inclusão do enfermeiro em políti-

cas públicas de saúde que visam reduzir a incidência da gravidez indesejada e de suas 

consequências é parte importante das estratégias de acesso à CE. Essa delegação de 

ato é essencial em regiões carentes de médicos ou nos programas de saúde da família 

(BRASIL, 1986).

objeção de consciência

O artigo 28 do Código de ética Médica assegura o direito do médico de não 

praticar atos que, mesmo permitidos por lei, contrariem os ditames de sua consci-
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ência. Dessa forma, é garantida ao médico a objeção de consciência. Com base nisso, 

alguns médicos entendem que não têm obrigação legal de prescrever a CE hormonal 

quando ela conflita com seus valores pessoais. No entanto, o artigo 7 do Código de éti-

ca Médica estabelece que não existe direito à objeção de consciência situações de ausên-

cia de outro médico, em condições de urgência, ou quando a recusa do médico possa 

trazer danos futuros ao paciente. Por seu caráter indiscutível enquanto urgência e pelos 

inegáveis danos envolvidos, não há fundamento ético ou legal para negar a prescrição 

da CE por motivo de objeção de consciência (BRASIL, 2005c; CONSELHO FEDERAL 

DE MEDICINA, 1998). O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) 

entende a CE como direito da mulher e a recusa de sua prescrição, sem justificativa 

aceitável, constitui infração ética passível de medidas disciplinares (CREMESP, 2002).  

A Figo afirma que o principal compromisso do médico deve ser o de propor-

cionar as melhores condições possíveis de saúde sexual e reprodutiva para as mulhe-

res. O princípio bioético da autonomia assegura a importância da participação da 

mulher nas decisões sobre sua saúde, cabendo ao médico respeitar essa posição. Além 

disso, a Figo estabelece que médicos com valores pessoais em conflito não são isentos 

do dever de observar diretrizes científicas e profissionais, não sendo aceitável desca-

racterizar uma condição clínica ou tratamento legítimo pautados em crenças pes-

soais (FEDERATION INTERNATIONAL OF GyNECOLOGy AND OBSTETRICS, 

2009). O respeito a esses princípios deveria ser suficiente para não permitir que mé-

dicos classificassem a CE hormonal como “abortiva” ou “perigosa” para a mulher que 

busca o método.
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Ignez Helena Oliva Perpétuo*

introdução

A gravidez na adolescência, especialmente quando indesejada, é um dos grandes 

desafios enfrentados pela saúde reprodutiva, pois seu nível é relativamente alto 

e ela se encontra frequentemente associada ao abortamento inseguro, risco aumenta-

do de morbimortalidade materna e infantil, além de ter consequências psicossociais 

adversas (BEMFAM, 1987 e 1997; BERQUó; GARCIA; LAGO, 2008, LEITE; RODRI-

GUES; FONSECA, 2004; LANGER, 2002). 

Estudos recentes mostram que a atividade sexual entre os adolescentes tem 

crescido e se tornado mais precoce, mas que, nessa faixa etária, a prevalência de 

uso de anticoncepcionais é relativamente baixa (ALI; CLELAND, 2005; BARBOSA; 

KOyAMA, 2005; PAIVA et al., 2008). Isso faz com que, na adolescência, mais do que 

em outras fases da vida, ocorram relações sexuais desprotegidas, aumentando o risco 

de uma gravidez indesejada. 

é preciso ter em mente que a utilização de anticoncepcionais na adolescência 

faz parte de um comportamento complexo, que envolve inúmeros fatores 

(BORUCHOVITCH, 1992; GOMES KRO et al., 2008), estando relacionada, como 

seria de se esperar, ao conhecimento sobre fisiologia reprodutiva, gravidez e uso de 

contraceptivos. No entanto, o grau de conhecimento sobre saúde reprodutiva e gravidez 

* Professora aposentada do Departamento de Demografia/UFMG, pesquisadora do Cedeplar/UFMG.
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ou mesmo sobre a correta utilização dos métodos não esgota o problema. é necessário 

considerar também a adequação dos métodos ao padrão de relação sexual (frequência, 

imprevisibilidade, naturalidade, responsabilização do parceiro, interferência no prazer) 

e características psicológicas individuais (maturidade, ansiedade, grau de autoestima, 

perspectiva diante do futuro). Desempenham relevante papel, ainda, o descompasso 

entre amadurecimento biológico e amadurecimento cognitivo e emocional, o tipo de 

funcionamento cognitivo característico da adolescência (percepção de invulnerabilidade 

com predisposição ao engajamento em comportamentos de autorrisco), bem como 

relações familiares e comunicação com parceiros.

Nesse contexto, a anticoncepção de emergência (AE), única opção contracep-

tiva pós-coito disponível, pode se tornar um importante instrumento de prevenção 

à gravidez não planejada, contribuindo para a redução dos problemas que afetam a 

saúde sexual e reprodutiva. Entretanto, sua introdução tem sido cercada de contro-

vérsias pela percepção errônea da pílula do dia seguinte como um método abortivo, 

ao qual se opõem os sectores mais conservadores da sociedade. Além disto, ela tem 

sido vista com certa desconfiança, sob o argumento de que estimularia relações se-

xuais desprotegidas e que os adolescentes, no lugar de utilizá-la em situações emer-

genciais, estariam fazendo dela um método rotineiro (FIGUEIREDO; ANDALAFT 

NETO, 2005; MARTINS et al., 2006).

Este texto objetiva explorar os dados da Pesquisa Nacional de Demografia e 

Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006 referentes à contracepção na adolescên-

cia, com ênfase na pílula do dia seguinte, investigando, principalmente, o padrão de 

sua utilização.  

A PNDS 2006 é uma pesquisa de caráter nacional realizada por meio de um 

inquérito domiciliar nacional representativo das cinco macrorregiões e dos contextos 

urbano e rural, com aproximadamente 15.000 mulheres de 15 a 49 anos de idade, entre 

as quais 2.488 são adolescentes com idades entre 15 e 19 anos. Entre outros objetivos, 

este levantamento procura caracterizar a população feminina em idade fértil segundo 

fatores demográficos, socioeconômicos e culturais e identificar padrões de conjugalidade, 

parentalidade e reprodutivos. Nesse sentido, contém dados sobre experiência sexual e 

reprodutiva, bem como sobre o conhecimento e uso de anticoncepcionais. 

Este trabalho apresenta uma análise descritiva com base nestes dados, sendo 

composto por duas partes, além desta introdução. A primeira busca traçar o con-

texto em que se insere a problemática da anticoncepção, mostrando inicialmente o 

perfil socioeconômico-demográfico das adolescentes, para depois explorar variáveis 

relacionadas à atividade sexual, ao estado conjugal, à experiência reprodutiva e ao 

conhecimento sobre métodos contraceptivos. A segunda parte, com base apenas no 

grupo das adolescentes sexualmente ativas (isto é, as que alguma vez tiveram relação 

sexual), examina os dados sobre conhecimento e padrão do uso de métodos contra-

ceptivos reversíveis, com ênfase na contracepção de emergência.

Foi realizada uma análise bivariada com o auxílio do software SPSS for 

Windows. Para verificar a associação entre variáveis, foram empregados o teste qui-

quadrado, no caso das proporções, e a análise de variância, para as médias. As variáveis 

socioeconômicas e demográficas consideradas foram: idade da mulher; situação de 

domicilio; região de residência; cor; nível de instrução; classe econômica; atividade 

realizada; e religião. A variável classe econômica foi definida com base no Critério de 

Classificação Econômica Brasil, versão 2008 (ABEP, 2007 e 2008).  A variável religião 

foi construída a partir da religião atual declarada e frequência às atividades religiosas. 

Características das adolescentes 

Perfil socioeconômico-demográfico e socioeconômico

Analisando a Tabela 1, percebe-se que a maior parte das entrevistadas encontra-

se na faixa etária superior da adolescência (18 e 19 anos), 82% vivem nas áreas urbanas 

do país e mais da metade no Sul e Sudeste, ou seja, nas regiões mais desenvolvidas.

Predominam as adolescentes que se declararam como pardas (48%), seguidas 

pelas brancas (36%), enquanto os grupos amarelo e indígena apresentaram peque-

nas proporções. Apenas 51% das entrevistadas tinham escolaridade esperada para a 

idade, isto é, completaram oito anos de estudo, e quase 8% possuíam nível extrema-

mente baixo (quatro ou menos anos de estudo). As camadas médias (classes C e D) 

concentravam 75% das adolescentes, sendo que as demais se distribuíam quase que 

igualmente entre as classes econômicas A e E. Cerca de um quarto das jovens entrevis-

tadas não exercia nenhuma atividade e 12% já não estudavam. O grau de religiosidade 

é extremamente baixo: 44% das adolescentes declararam não ter nenhuma religião e 

17% afirmaram que frequentam cultos religiosos apenas esporadicamente. A religião 

católica predomina, seguida da evangélica, mas ambas não alcançam nem 20%.
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tabela 1
Distribuição das mulheres de 15 a 19 anos, segundo características selecionadas
Brasil – 2006

Características % n

idade 100,0 2.488

15 anos 16,2 485

16 anos 17,1 472

17 anos 21,7 517

18 anos 26,1 535

19 anos 19,0 479

situação de domicílio 100,0 2.488

Urbana 81,7 1.742

Rural 18,3 746

Região 100,0 2.488

Norte 8,9 474

Nordeste 30,2 560

Sudeste 40,2 480

Sul 13,8 464

Centro-Oeste 6,9 510

Cor 100,0 2.472

Branca 35,7 882

Preta 9,3 248

Parda 47,9 1.159

Amarela 4,2 86

Indígena 3,0 97

Anos de estudo 100,0 2.470

0 a 4 anos 7,7 174

5 a 8 anos 41,3 1.057

9 anos ou mais 51,0 1.239

(continua)

Atividade sexual e estado conjugal

De acordo com os dados da Tabela 2, a atividade sexual é frequente entre 

as jovens de 15 a 19 anos. Menos da metade do total das adolescentes nunca teve 

relação sexual, uma pequeníssima parcela das que já tiveram alguma experiência 

sexual não teve relação nos últimos 12 meses (2%) e 53% eram sexualmente ati-

vas, considerando-se o período dos últimos doze meses antes da pesquisa. A prática 

tabela 1
Distribuição das mulheres de 15 a 19 anos, segundo características selecionadas
Brasil – 2006

Características % n

Classe econômica 100,0 2.478

Baixa (E) 12,7 312

Média-baixa (D) 30,0 699

Média (C) 44,0 1.112

Alta /Média-alta (AB) 13,2 355

Atividade 100,0 2.484

Nem estuda nem trabalha 23,9 575

Só estuda 48,0 1.177

Estuda e trabalha 16,1 463

Só trabalha 11,9 269

Religião 100,0 2.481

Não tem /não frequenta 43,4 1.023

Prática eventual de alguma 
religião

17,1 417

Católica praticante 20,9 625

Evangélica praticante 16,6 374

Outra religião praticante 2,0 42

total de mulheres entrevistadas 100,0 2.488

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006. 
nota:  O número de entrevistadas segundo algumas características é menor que 2.488 em decorrência dos casos 
com dados missing.
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sexual cresce rapidamente com a idade: aos 15 anos 72% das garotas eram virgens, 

proporção que diminui para 22% aos 19 anos. Nas idades mais jovens, a maior parte 

da prática sexual se dá fora da união, comportamento que se inverte a partir dos 17 

anos, mas a atividade sexual dissociada da coabitação continua a ser muito signifi-

cativa. Admitindo-se que uma gravidez precoce, especialmente fora da união, é um 

evento indesejado, deve ser alta a demanda por regulação da fecundidade entre as 

adolescentes.

tabela 2
Distribuição das mulheres de 15 a 19 anos, por condição de atividade sexual e estado 
conjugal 
Brasil – 2006

idade
nunca teve 

relação sexual

tem experiência sexual

total

não-unida, 
não teve 

relação sexual 
nos últimos 

12 meses

não-unida, 
sexualmente 

ativa nos 
últimos 12 

meses

Atualmente 
unida

15 anos 71,7 0,2 18,5 9,7 100,0

16  anos 63,7 2,6 19,3 14,5 100,0

17  anos 53,0 0,8 22,6 23,6 100,0

18  anos 26,2 2,5 41,3 30,1 100,0

19  anos 21,5 4,1 33,7 40,6 100,0

total 44,9 2,1 28,4 24,7 100,0

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006. 

Os dados apresentados na Tabela 3 revelam que a idade média da iniciação 

sexual é relativamente baixa – 15,2 anos, para total do país – e um pouco menor que 

a idade média da primeira união (15,9 anos). Verifica-se, também, que existem dife-

renciais bastante significativos na atividade sexual e nas idades médias da primeira 

relação e da primeira união, segundo características geográficas e socioeconômicas. 

A proporção das adolescentes de 15 a 19 anos com iniciação sexual, que para 

o total do país correspondia a 55%, varia regionalmente entre 67% (Norte) e 50% 

(Nordeste), sendo tanto maior quanto menor o nível de escolaridade ou a classe eco-

tabela 3
Proporção de mulheres de 15 a 19 anos que já tiveram relação sexual e idade média na 
primeira relação e na primeira união, segundo características selecionadas
Brasil – 2006

Características já tiveram rela-
ção sexual (%)

idade média

na primeira 
relação sexual

na primeira 
união

situação de domicilio

Urbana 55,0 15,2 16,0

Rural 55,9 15,0 15,7

Região

Norte 67,2 14,9 15,7

Nordeste 49,5 14,8 15,7

Sudeste 55,1 15,4 16,1

Sul 59,6 15,3 16,0

Centro-Oeste 55,9 15,4 16,1

Anos de estudo

0 a 4 anos 68,9 13,9 15,0

5 a 8 anos 53,9 14,8 15,7

9 anos ou mais 54,0 15,8 16,6

Classe econômica

Baixa (E) 69,3 14,2 15,3

Média-baixa (D) 57,5 15,1 15,8

Média (C) 54,3 15,5 16,4

Alta /Média-alta (AB) 38,9 15,8 16,3

Religião

Não tem /não frequenta 67,4 15,0 15,8

Prática eventual de alguma religião 47,8 15,2 15,7

Católica praticante 46,7 15,6 16,1

Evangélica praticante 40,8 15,5 16,5

Outra religião praticante 60,5 15,8 16,3

total 55,1 15,2 15,9

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006. 
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nômica. Quase 70% das adolescentes de baixa escolaridade e menor classe econômica 

já tiveram relações sexuais, as quais ocorreram, em média, em idades substancial-

mente mais baixas (cerca de 14 anos) do que entre adolescentes mais bem posicio-

nadas nestas características (15,8 anos). A iniciação sexual ocorre, em média, 1,1 ano 

antes da primeira união em todas as classes econômicas e níveis de instrução, exceto 

nas categorias mais altas, em que o intervalo entre estes dois eventos é menor. 

Verifica-se ainda que as diferenças entre zonas urbana e rural são pequenas 

e a iniciação sexual é mais frequente e precoce entre as adolescentes sem religião do 

que no grupo das que praticam alguma religião, mas quase não existe diferença com 

o tipo religião praticada. 

Experiência reprodutiva

No Gráfico 1, verifica-se que 23% das adolescentes já engravidaram alguma 

vez e 7% estavam grávidas pela primeira vez no momento da entrevista. A proporção 

das que alguma vez estiveram grávidas aumenta com a idade, passando de 10%, aos 15 

anos, para 41%, aos 19 anos. As jovens que são mães, ou seja, têm pelo menos um filho, 

representavam 16% do total, variando entre 6% e 33%, nas idades de 15 e 19 anos, res-

pectivamente. Vale observar que a proporção de meninas grávidas descontada a gravi-

dez atual é maior, em alguns grupos etários, que a de meninas que tiveram pelo menos 

um nascido vivo, o que indica ter havido perda gestacional. Questionadas se algumas 

das perdas foram devidas a um aborto provocado, 1,5% destas adolescentes responde-

ram afirmativamente, o que, em termos absolutos, corresponde a 4.245 adolescentes.1

Os dados da PNDS 2006 revelam ainda a existência de significativos diferen-

ciais na ocorrência de gravidez segundo outras características, além da idade (Tabela 

4). A proporção de adolescentes que já engravidaram é bem maior na zona rural do 

que na urbana, nas regiões Centro-Oeste e Norte do que nas demais, no grupo de 

mulheres pardas e negras, e apresenta uma relação inversa com a escolaridade.

O confronto dos dados de 2006 com os da pesquisa anterior realizada em 

1996, também apresentados na Tabela 4, indica que, no país, a proporção de ado-

lescentes que já engravidaram aumentou 29% nesse período. A gravidez na adoles-

1. Dados não apresentados.

cência cresceu principalmente no primeiro grupo etário, na zona urbana, na região 

Centro-Oeste e entre adolescentes com maior nível de escolaridade. 

Com o objetivo de quantificar a gravidez não desejada e/ou não planejada, 

a PNDS perguntou às mulheres, em relação à gravidez atual e ao último nascimento 

ocorrido nos cinco anos anteriores à pesquisa, se ela havia desejado engravidar na-

quele momento (ou seja, se a gravidez tinha sido planejada), se teria preferido ficar 

grávida em outro momento ou se a gravidez tinha sido indesejada (ou seja, ela não 

queria ter filhos). 

Trabalhando os dados referentes aos nascimentos ocorridos nos últimos cin-

co anos, Berquó e Lima (2009, p. 143) verificaram que 14% das mulheres brasileiras 

de 15 a 19 anos não queriam ter filho quando engravidou do último filho nascido 

vivo, variando regionalmente entre 28,8%, no Sul, e 5,8%, no Centro-Oeste, e di-

minuindo de 27,4%, entre mulheres com até três anos de estudo, para 7,4%, para 

aquelas com nove ou mais anos de estudo.

gráfico 1
Proporção de mulheres de 15 a 19 anos que estão grávidas pela primeira vez, que já 
engravidaram e que  são mães
Brasil – 2006 

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006. 
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tabela 4
Mulheres de 15 a 19 anos que ficaram grávidas alguma vez (inclusive a gravidez atual), 
segundo características selecionadas
Brasil – 1996-2006

Características
Em % (1) N (2)

1996 2006 Variação 1996 2006

total do país 18,0 23,1 28 2464 2488

idade

15 anos 4,4 9,6 117 557 485

16  anos 10,6 10,9 3 534 472

17  anos 20,5 20,0 -3 484 517

18  anos 25,3 29,1 15 493 535

19  anos 34,8 41,0 18 396 479

situação de domicilio

Urbano 16,6 22,3 34 2000 1742

Rural 24,2 26,9 11 464 746

Regiões (3)

Norte 23,5 34,9 49 145 474

Nordeste 20,6 22,3 8 751 560

Sudeste 16,1 21,9 36 1037 480

Sul 16,4 18,4 12 356 464

Centro Oeste 17,0 28,0 65 175 510

Anos de estudo

0 a 4 29,7 61,0 105 612 174

 5 a 8 18,2 26,6 46 1223 1057

9 e mais 6,2 14,5 136 629 1239

Cor

Branca s/i 16,3 na s/i 882

Preta/parda s/i 28,3 na s/i 1407

Amarela / indigena s/i 16,4 na s/i 183

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 1996 e 2006. 
(1) Calculada a partir dos dados ponderados.
(2) Número de entrevistas com respostas válidas. 
(3) As estimativas por região não são estritamente comparáveis, pois as duas pesquisas usam critérios de regio-
nalização  diferentes. 

tabela 5 
Distribuição das mulheres de 15 a 19 anos grávidas, por condição de querer engravidar 
naquele momento, segundo características selecionadas
Brasil – 2006

preferência reprodutiva

n pCaracterísticas Queria 
naquele 

momento

Queria 
esperar 

mais

não 
queria ter 

filho
total

idade

15-17 anos 30,1 62,7 7,2 100,0 52 0,325

18-19 anos 34,3 55,4 10,4 100,0 88

situação de 
domicilio

Urbana 29,6 61,6 8,8 100,0 86 0,177

Rural 51,0 36,6 12,4 100,0 54

Região

Norte 22,8 59,1 18,0 100,0 40 0,095

Nordeste 34,2 49,5 16,2 100,0 25

Sudeste 35,2 64,2 0,7 100,0 27

Sul 34,4 40,5 25,1 100,0 24

Centro-Oeste 33,3 63,2 3,6 100,0 24

Os dados sobre a preferência reprodutiva das mulheres grávidas no momento 

da entrevista, segundo características selecionadas (Tabela 5), mostram que apenas 

um terço das jovens entrevistadas planejou a gravidez para aquele momento. As de-

mais queriam ter o filho mais tarde (68%) e pouco menos de 10% não queriam ter 

filho de nenhuma maneira. Assim, a demanda por um método de evitar a gravidez, 

entre estas jovens, estaria próxima a 70%. Interessante notar que o desejo de engravi-

dar é substancialmente maior na zona rural e nos estratos de menos escolaridade, nos 

quais cerca da metade das gravidezes foi planejada, sendo também planejadas 40% 

das gravidezes ocorridas no estrato econômico baixo. Nota-se ainda que nas regiões 

Sul e Norte, no grupo de mulheres religiosas e entre as brancas, é maior o percentual 

daquelas que não queriam ter filho (ou ter mais um filho).

(continua)
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Informação sobre métodos anticoncepcionais

O conhecimento sobre métodos anticoncepcionais foi investigado pedindo-

se às entrevistadas que enumerassem os métodos que conheciam ou sobre os quais 

já tinham ouvido falar e, a seguir, fazendo-se as mesmas perguntas para cada método 

tabela 5 
Distribuição das mulheres de 15 a 19 anos grávidas, por condição de querer engravidar 
naquele momento, segundo características selecionadas
Brasil – 2006

preferência reprodutiva

n pCaracterísticas Queria 
naquele 

momento

Queria 
esperar 

mais

não 
queria ter 

filho
total

Preta/parda 30,7 64,6 4,7 100,0 81

Amarela / indigena [1] [1] [1] [1] 12

Escolaridade

0 a 4 anos estudo 50,2 48,9 0,9 100,0 22 0,272

5 a 8 anos estudo 40,2 53,3 6,5 100,0 77

9 anos ou mais 14,3 69,1 16,7 100,0 39

Classe econômica

Baixa (E) 42,4 50,9 6,7 100,0 42 0,593

Média-baixa (D) 35,5 51,1 13,5 100,0 44

Média (C) 24,0 70,5 5,5 100,0 49

Alta /Média-alta 
(AB) 

[1] [1] [1] [1] 5

Religião

Não tem/não fre-
quenta 

33,0 60,5 6,5 100,0 103 0,197

Frequenta 1 vez / 
semana

32,7 47,5 19,7 100,0 37

Total 33,0 57,7 9,4 100,0 140

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006. 
[1] Percentuais não calculados devido ao pequeno número de casos. 

não citado espontaneamente. Os dados coletados indicam que praticamente todas 

as adolescentes conhecem ou já tinham ouvido falar de algum método e que o 

conhecimento de métodos modernos é mais disseminado do que o dos tradicionais 

(Tabela 6). 

tabela 6
Proporção de mulheres de 15 a 19 anos, por  atividade sexual e situação congugal, segun-
do informações sobre métodos anticoncepcionais (respostas estimuladas e espontâneas) e 
número médio de métodos citados espontaneamente
Brasil – 2006

informação sobre 
métodos anticoncepcionais

Atividade sexual e situação conjugal 

total 
nunca 
tiveram 
relação 
sexual 

não unidas  
sexualmen-
te ativas 

Atualmen-
te unidas 

Conhece ou ouviu falar (1)

Algum método 99,9 100,0 99,9 99,9

Só método moderno 23,2 7,0 13,2 15,8

Método moderno e tradicional 76,7 93,0 86,7 84,1

Cita espontaneamente (2)

Pelo menos um método moderno ou 

tradicional

94,5 99,3 96,4 96,4

No. médio de métodos modernos e/ou 

tradicionais citados 

3,1 3,4 3,1 3,2

Métodos modernos reversíveis 94,4 99,3 96,3 96,4

No. médio de métodos modernos 

reversíveis

2,8 3,1 2,9 2,9

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006. 
(1) Consideram-se as mulheres que citaram métodos espontaneamente e aquelas que dizeram  já “ter ouvido 
falar” sobre o método quando questionadas especificamente sobre cada um dos métodos não citados esponta-
neamente. 
(2) Consideram-se apenas as mulheres que citaram métodos espontaneamente. 
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A proporção de adolescentes que citaram métodos espontaneamente tam-

bém é alta (96%), mencionando uma média de 3,2 métodos, entre os 14 tipos pes-

quisados.2 O número médio de métodos citados é um pouco menor quando se consi-

deram apenas métodos modernos reversíveis – tipo mais adequado para adolescentes 

que não desejam se expor ao risco de uma gravidez indesejada. Outro aspecto digno 

de nota é que mulheres sexualmente ativas não-unidas parecem ter mais informação 

sobre anticoncepcionais do que as unidas. 

O Gráfi co 2 mostra a proporção de mulheres de 15 a 19 anos que conhecem 

cada um dos 14 métodos investigados, por tipo de resposta. No que diz respeito à 

resposta espontânea, a camisinha masculina, a pílula, as injeções contraceptivas e o 

DIU são os métodos mais conhecidos. Entretanto, apenas os dois primeiros foram 

mencionados por mais de 90% das entrevistadas. Ao se considerar a resposta estimu-

lada, o DIU perde posição entre os quatro métodos mais conhecidos, e a camisinha 

feminina fi ca na terceira posição, suplantando as injeções. 

Verifi ca-se que apenas 6% das entrevistadas enumeraram a pílula do dia se-

guinte espontaneamente e 69% responderam afi rmativamente quando questiona-

das se já tinham ouvido falar deste contraceptivo. Assim, somente três quartos das 

adolescentes tomaram conhecimento sobre a existência da AE como alternativa para 

evitar engravidar. 

Em resumo, a PNDS 2006 confi rma que a atividade sexual é precoce e fre-

quente entre as adolescentes brasileiras e, assim, elas estão expostas ao risco de uma 

gravidez desde idades muito jovens. A proporção das que já engravidaram cresceu 

entre 1996 e 2006 e apenas um terço das gestações em curso na época da última pes-

quisa foi planejada. Quase a totalidade das entrevistadas sabia da existência de anti-

concepcionais, mas o espectro de métodos citados espontaneamente é relativamente 

pequeno e pouquíssimas adolescentes se referiram à pílula do dia seguinte. A ocor-

rência de gravidez é mais frequente – e maior seu componente não desejado, assim 

como menor a informação sobre anticoncepção – entre as adolescentes em posição 

socioeconômica desfavorável.

2. Esterilização feminina, esterilização masculina, pílula, DIU, injeções contraceptivas, implantes, ca-
misinha masculina, camisinha feminina, diafragma, creme/óvulo, pílula do dia seguinte, tabela/abs-
tinência periódica/billings, coito interrompido, além de uma categoria “outros”, que inclui métodos 
modernos e tradicionais não especifi cados no questionário, tais como adesivo hormonal, anel vagi-
nal, chás, ervas, ducha vaginal, etc.

Conhecimento e padrão do uso de métodos contraceptivos entre 
adolescentes sexualmente ativas

A partir deste panorama geral, passa-se a analisar o cenário da contracepção 

com base nas informações do grupo de adolescentes sexualmente ativas, que, afi nal, 

são as que estão expostas ao risco de engravidar e, portanto, candidatas potenciais ao 

uso de métodos. 

Conhecimento sobre contracepção reversível

O nível de informação é aqui examinado com base numa variável que con-

sidera que têm um “conhecimento adequado” apenas as entrevistadas capazes de 

gráfi co 2
Proporção de mulheres de 15 a 19 anos que conhecem ou ouviram falar de cada método 
anticoncepcional,  segundo tipo de resposta 
Brasil – 2006 

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografi a e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006. 
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enumerar espontaneamente pelo menos três métodos anticoncepcionais modernos 

reversíveis. Com base nesta variável, a Tabela 7 apresenta os diferenciais socioeconô-

micos existentes no nível de informação sobre métodos reversíveis. 

tabela 7
Proporção de mulheres sexualmente ativas (1) de 15 a 19 anos  com conhecimento ade-
quado de contracepção (2) e número de métodos modernos reversíveis citados, segundo 
características selecionadas 
Brasil – 2006

Características 
Conheci-
mento ade-
quado (%)

Número mé-
dio de méto-
dos citados

N p

idade

15 anos 57,3 2,6 128 < .0001

16 anos 70,3 3,1 175

17 anos 59,5 3,0 239

18 anos 67,4 3,1 353

19 anos 64,5 3,0 363

situação de domicílio

Urbana 68,2 3,1 868 < .0001

Rural 48,9 2,5 390

Região

Norte 54,0 2,7 292 < .0001

Nordeste 61,9 2,8 237

Sudeste 68,1 3,1 229

Sul 73,6 3,3 254

Centro-Oeste 52,7 2,7 246

Cor

Branca 62,6 3,0 435 0,06

Preta 61,4 2,8 132

Parda 64,8 2,9 587

Amarela 82,8 3,6 45

Indígena 59,6 3,1 49
(continua)

Observa-se que apenas 65% das adolescentes brasileiras sexualmente ativas 

têm conhecimento adequado sobre anticoncepção, havendo diferenças importantes 

entre subgrupos considerados. Assim, a proporção de meninas com conhecimento 

tabela 7
Proporção de mulheres sexualmente ativas (1) de 15 a 19 anos  com conhecimento ade-
quado de contracepção (2) e número de métodos modernos reversíveis citados, segundo 
características selecionadas 
Brasil – 2006

Características 
Conheci-
mento ade-
quado (%)

Número mé-
dio de méto-
dos citados

N p

Escolaridade

0 a 4 anos 46,5 2,1 116 < .0001

5 a 8 anos 60,5 2,9 569

9 anos ou mais 71,7 3,2 561

Classe econômica

Baixa (E) 42,9 2,3 203 < .0001

Média-baixa (D) 62,8 2,8 374

Média (C) 73,5 3,2 529

Alta /Média-alta (AB) 66,9 3,7 145

Religião

Não tem religião, não fre-
quenta

62,8 2,9 641 0,475

Prática eventual de alguma 
religião

67,9 3,0 212

Católica praticante 52,1 2,9 251

Evangélica praticante 81,2 3,3 132

Outra religião praticante [3] [3] 19

total 64,6 3,0 1.258

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006. 
(1) Mulheres que alguma vez tiveram relação sexual.
(2) Cita espontaneamente 3 ou mais métodos modernos reversíveis. 
(3) Percentuais não calculados devido ao pequeno número de casos. 
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adequado é maior na área urbana (68%) do que na rural (49%), no Sul (74%) e 

Sudeste (68%) em comparação às demais regiões, no grupo de maior escolaridade 

(72%) em relação ao de baixa instrução (47%) e nas classes média (74%) e média-

alta e alta (67%) quando comparadas à baixa (43%).

O conhecimento adequado tende a crescer com a idade, mas o nível mais 

alto é registrado aos 16 anos. Não existe tendência muito clara segundo a cor, exceto 

pelo maior conhecimento das adolescentes que se declararam amarelas. As diferen-

ças segundo a prática religiosa são relativamente grandes, mas não têm significância 

estatística. 

O número médio de métodos citados espontaneamente varia entre um míni-

mo de 2,1 (0 a 4 anos de estudo) e o máximo 3,7 (classe média e alta ) e, na maioria 

dos grupos, situa-se em torno de 3. São exceção as adolescentes com 15 anos, de clas-

se econômica baixa, residentes na área rural e regiões Norte e Centro-oeste, para as 

quais a média gira em torno de 2,5 métodos. 

Perfil do conhecimento da pílula do dia seguinte

Para examinar com mais detalhes o grau de disseminação da informação 

sobre a pílula do dia seguinte, são apresentadas no Gráfico 3 as proporções de ado-

lescentes que conhecem ou já ouviram falar sobre este contraceptivo, segundo ca-

racterísticas socioeconômicas. Verifica-se que a informação sobre a AE reproduz, em 

grande medida, o padrão do conhecimento sobre a contracepção em geral. Em todos 

os subgrupos, poucas jovens referiram-se à pílula do dia seguinte espontaneamente 

quando indagadas sobre os métodos de evitar filho que conhecem (no máximo 11%, 

na classe econômica mais alta). Isto pode indicar que as adolescentes não pensam na 

AE como método contraceptivo de primeira escolha, ao contrário do que tem sido 

difundido.  

Ao se considerar também a resposta estimulada, a parcela de jovens que afir-

maram já terem ouvido falar sobre a AE varia entre 98% (nas classes econômicas alta 

e média-alta) e 44% (jovens com escolaridade baixa). Note-se, ainda, que existem 

grandes diferenças segundo variáveis consideradas. O conhecimento da AE cresce 

com o nível de escolaridade e a classe econômica, é maior na área urbana, nas Regi-

ões Sul e Sudeste, entre as entrevistadas que praticam outras religiões, nos grupos de 

jovens brancas e entre as que estudam e trabalham. Além disso, não existe um padrão 

gráfico 3
Proporção de mulheres  sexualmente ativas de 15 a 19 anos que conhecem a pílula do dia 
seguinte, por tipo de resposta, segundo características selecionadas
Brasil – 2006

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006. 
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muito claro em relação à idade, com maior informação aos 18 anos. Vale também 

notar que escolaridade e classe econômica são as variáveis mais importantes na defi-

nição do conhecimento sobre a pílula do dia seguinte.

Uso de métodos anticoncepcionais 

A PNDS 2006 pesquisou a experiência anticoncepcional investigando vários 

pontos: se a entrevistada havia alguma vez utilizado cada um dos métodos que ela 

disse conhecer/ter ouvido falar; o método utilizado na primeira vez que fez alguma 

coisa para evitar gravidez e motivos da não utilização; se ela (ou marido/compa-

nheiro) estava usando algum método para evitar gravidez na época da pesquisa e 

que método(s) era(m) este(s); e se havia usado camisinha e/ou tomado algum outro 

cuidado para se proteger de uma gravidez na primeira relação sexual. 

Com base nos dados coletados, apresentam-se a distribuição das adolescentes 

de 15 a 19 anos segundo a utilização de métodos em algum momento de sua vida e 

atualmente e os tipos de método usados em cada um destes momentos. Também 

procurou-se traçar o perfil do uso da pílula do dia seguinte por meio da análise de 

sua associação com variáveis socioeconômicas e demográficas e outras relativas à 

experiência reprodutiva e anticoncepcional.

tabela 8
Proporção de mulheres sexualmente ativas de 15 a 19 anos, segundo o momento em 
que usaram  métodos anticoncepcionais pela primeira vez 
Brasil – 2006

Utilização de métodos anticoncepcionais % N

nunca usaram método 2,5 39

usaram método 96,8 1202

Usaram na primeira relação sexual 77,2 944

Usaram depois da primeira relação sexual 19,5 258

sem informação/inconsistente 0,8 17

total 100,0 1258

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006. 

Em 2006, a quase totalidade das adolescentes sexualmente ativas referiu-se ao 

uso de métodos anticoncepcionais alguma vez na vida (Tabela 8), sendo que cerca de 

77% utilizaram método na primeira relação sexual e 20% em relações subsequentes.

As razões para não ter se protegido do risco de engravidar na primeira relação 

(Tabela 9) são variadas e se relacionam, na maioria dos casos, com aspectos cogniti-

vos e psicológicos característicos da adolescência, especialmente a imprevisibilidade 

das relações sexuais e a falta de preocupação com o risco. Questões relacionadas com 

a própria contracepção representaram apenas 13% da ocorrência de relações despro-

tegidas, sendo na maior parte dos casos devido à falta de informação.

Quanto aos tipos de métodos utilizados na primeira relação sexual (Tabela 

10), a camisinha masculina predominou, sendo usada isoladamente (74%) ou em 

combinação com outros métodos anticoncepcionais (15%). A pílula é o segundo mé-

todo em importância, tendo sido usada juntamente com o preservativo masculino, na 

tabela 9
Proporção de mulheres de 15 a 19 anos que não usaram método na primeira relação 
sexual, segundo motivos  para não ter feito nada para prevenir uma gravidez na primeira 
relação sexual 
Brasil – 2006

motivos % n

Relacionados à contracepção 12,7 45

Não conhecia métodos 9,4 43

Conhecia, mas não sabia como obter métodos 0,0 0

é responsabilidade do parceiro 3,3 2

Características “cognitivas” da adolescência 63,4 198

Não esperava ter relações 31,0 99

Não se preocupou 29,8 92

Pensava que não engravidaria 2,6 7

Outros motivos 11,3 38

Não declarou (NS/NR) 12,6 16

total 100,0 297

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006. 
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maior parte das vezes. é interessante observar que, quando questionadas sobre a função 

da camisinha, a parcela de jovens que a ela se referiu como meio de evitar a gravidez 

é ligeiramente superior (95%) àquela que mencionou para prevenção de doenças e 

Aids (93%).3 Métodos tradicionais foram citados por 5% das jovens e a pílula do dia 

seguinte aparece de forma marginal, sendo indicada por apenas 0,4% das entrevistadas. 

3.  Dados não apresentados.

tabela 10
Proporção de mulheresde 15 a 19 anos  que usaram método na primeira relação sexual, 
segundo método utilizado 
Brasil, 2006

metodos utilizados Em % (1) n (2) 

Camisinha 73,7 696

Camisinha masculina 73,6 695

Camisinha feminina 0,1 1

Camisinha e outro 14,9 141

Camisinha e pílula 12,0 113

Camisinha e coito interrompido 0,7 7

Camisinha e tabela 0,6 6

Camisinha e pílula do dia seguinte 0,2 2

Camisinha e outro método 1,4 13

pílula 5,9 56

outro metodo moderno 0,8 8

Outro método 0,6 6

Pílula dia seguinte 0,2 2

metodo tradicional 4,6 43

Coito interrompido 4,0 38

Tabela 0,5 5

total 100,0 944

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006. 
(1) Dados ponderados. 
(2) O número de casos se refere ao número de entrevistadas com respostas válidas.

Na época da pesquisa, 71% das adolescentes sexualmente ativas não-unidas 

e 84% daquelas em união formal ou consensual usavam algum método para evitar 

a gravidez (Tabela 11). O preservativo masculino predomina entre as não-unidas 

tabela 11
Proporção de mulheres de 15 a 19 anos  sexualmente ativas que usaram método anticon-
cepcional, por situação conjugal, segundo tipo de métodos utilizados
 Brasil – 2006

Métodos utilizados (1)

Método usado na época da pesquisa Método 
usado al-
guma vezNão-unida

Atualmen-
te unida

Total

Algum método 70,6 83,7 76,0 97,3

métodos modernos 68,8 79,9 73,4 96,9

Camisinha masculina 45,6 28,8 38,6 91,0

Pílula 29,0 47,5 36,7 63,4

Pílula do dia seguinte 0,3 0,0 0,2 18,9

Injeção contraceptiva 5,4 8,6 6,7 12,8

Camisinha feminina 0,0 0,0 0,0 2,9

DIU 0,0 0,8 0,3 0,4

Creme, óvulos vaginais 0,0 0,0 0,0 0,3

Esterilização masculina 0,0 0,7 0,3 0,3

Esterilização feminina 0,0 0,2 0,1 0,1

métodos tradicionais 2,4 4,2 3,2 40,1

Coito interrompido 2,3 1,7 2,1 35,1

Tabela/abstinência periódica/
billings

0,1 2,5 1,1 12,1

Outros métodos (2) 0,5 0,0 0,3 0,9

Número de casos (3) 669 415 1.084 1.258

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006. 

(1) Foram feitas perguntas específicas para cada um dos métodos. Assim, os percentuais dos métodos modernos 
e tradicionais não representam a soma dos métodos assim classificados, mas sim os casos que usaram pelo menos 
um dos métodos da categoria.
(2) Incluem outros métodos modernos e tradicionais não especificados no questionário, tais como adesivo hor-
monal,  anel vaginal, chás, ervas, ducha vaginal, etc.  
(3) O número de casos se refere ao número de entrevistadas com respostas válidas. 



Contracepção de emergência na adolescência e a PNDS 2006 Ignez Helena Oliva Perpétuo

 democracia, estado laico e direitos humanos 115114  democracia, estado laico e direitos humanos

(46%), seguido pela pílula (29%), ocorrendo o inverso com as unidas (28% e 48%, 

respectivamente). As injeções são o terceiro método atualmente mais usado por am-

bos os grupos, com percentuais baixos (5% e 9%). 

A pílula do dia seguinte também pouco aparece nos dados sobre os métodos 

em uso na época da pesquisa (Tabela 11), mas ganha lugar de destaque entre aqueles 

utilizados para evitar a gravidez alguma vez na vida. Note-se que 97% das garotas 

sexualmente ativas alguma vez usaram método para evitar filho, das quais e 19% 

citaram a contracepção de emergência.  Este dado sugere que as adolescentes não 

identificam a pílula de dia seguinte como opção anticoncepcional preferencial, mas 

sim, efetivamente, como um meio contraceptivo de emergência a ser utilizado em 

situações específicas. Esta é uma evidência contrária ao argumento frequentemente 

utilizado pelos opositores da pílula do dia seguinte, que afirmam que ela impulsiona-

ria as relações sexuais desprotegidas e que haveria uma tendência entre as adolescen-

tes de banalizar seu uso, utilizando-a rotineiramente.

Observa-se que o uso da AE, surpreendentemente, alcança o nível mais alto 

no grupo das adolescentes indígenas, no qual 57% das entrevistadas declararam tê-la 

utilizado alguma vez na vida (Tabela 12). No outro extremo, com pequena utilização, 

encontram-se as jovens de classe econômica e escolaridade baixas e as adolescen-

tes que se autodenominaram como pretas. Nota-se também que existem diferenças 

significativas no uso da pílula entre os subgrupos definidos por todas as variáveis 

analisadas, com exceção da religião. Seu uso é maior entre mulheres com 18 anos 

(com um padrão etário de utilização não muito claro), na área urbana e nas Regiões 

Centro-Oeste e Sudeste, e aumenta com a escolaridade e o status econômico. 

O perfil definido por variáveis relacionadas com a experiência reprodutiva e 

anticoncepcional (Tabela 13) sugere que a pílula do dia seguinte é mais utilizada por 

adolescentes que têm maior controle da reprodução: as que nunca ficaram grávidas 

e ainda não têm filho; as que têm conhecimento adequado sobre contracepção; as 

que usaram o primeiro método antes de ter filho; e aquelas que planejaram a gra-

videz atual. Entretanto, na maioria das variáveis, as diferenças não têm significância 

estatística. 

tabela 12
Proporção de mulheres de 15 a 19 anos sexualmente ativas que alguma vez usarma a pílula 
do dia seguinte, segundo características selecionadas
Brasil – 2006

Características Em % 
(1)

n (2) p

idade

15 anos 22,1 74 < ,000

16 anos 12,4 121

17 anos 18,6 183

18 anos 29,8 272

19 anos 24,0 289

situação de domicílio

Urbana 25,3 698 < ,000

Rural 15,4 241

Região

Norte 16,3 203 < ,000

Nordeste 12,9 160

Sudeste 30,9 191

Sul 21,4 200

Centro-Oeste 31,7 185

Cor

Branca 30,0 351 < ,000

Preta 5,2 96

Parda 18,0 420

Amarela 29,3 35

Indígena 56,8 31

Anos de estudo

0 a 4 anos 3,2 37 < ,000

5 a 8 anos 16,3 381

9 anos ou mais 30,5 515

(continua)
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Características
Em % 

(1)
n (2) p

Classe econômica

Baixa (E) 5,3 99 < ,000

Média-baixa (D) 16,8 260

Média (C) 32,0 441

Alta /Média-alta (AB) 25,4 136

Atividade

Nem estuda nem 
trabalha

20,3 292 < ,000

Só estuda 25,7 302

Estuda e trabalha 23,8 186

Só trabalha 25,7 158

Religião

Não tem /não fre-
quenta

20,8 468 0,798

Prática eventual de 
alguma religião

19,1 157

Católica praticante 24,6 195

Evangélica praticante 41,0 101

Outra religião 
praticante

26,1 17

total 100,0 939

Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006. 
(1) Dados ponderados.  
(2)  O número de casos se refere ao número de entrevistadas  com respostas válidas.
 

tabela 12
Proporção de mulheres de 15 a 19 anos sexualmente ativas que alguma vez usarma a pílula 
do dia seguinte, segundo características selecionadas
Brasil – 2006

tabela 13
Proporção de mulheres de 15 a 19 anos sexualmente ativas que alguma vez usaram a pílula 
do dia seguinte, segundo características  da experiência reprodutiva e anticoncepcional
Brasil – 2006

Características % n p

tempo desde a primeira relação sexual

Menos de 1 ano 8,2 97 0,225

1 a 2 anos 20,3 469

3 e mais anos 30,9 373

número de vezes grávida

Nunca ficou grávida 30,5 605 0,006

Ficou grávida 1 vez 8,5 197

Ficou grávida 2 vezes ou mais 19,7 39

planejamento da gravidez atual

Queria naquele momento 34,5 25 0,892

Queria esperar mais 10,9 45

Não queria ter mais filhos 20,3 14

teve algum filho nascido vivo

Sim 10,2 236 0,027

Não 27,8 38

Conhecimento de métodos (1)

Conhecimento inadequado 18,0 301 0,695

Conhecimento adequado 26,4 638

usou o primeiro metodo antes de ter filho 

Sim 24,3 911 0,013

Não 2,5 26

uso atual de métodos

Não usa 25,1 286 0,624

Usa atualmente 23,3 650

Estado conjugal atual

Unida 18,3 329 0,204

Não-unida 27,3 609

total 23,9 939
Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006. 
(1) Conhecimento considerado adequado quando  três ou mais métodos anticoncepcionais  foram citados 
espontaneamente.
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Algumas considerações
 

A PNDS mostra que uma proporção apreciável das adolescentes brasileiras 

entre 15 e 19 anos já se iniciou na vida sexual e que quase um quarto já engravidou 

(16% já têm filho e 7% estavam grávidas no momento da pesquisa). Apenas um terço 

das adolescentes tinha planejado a gravidez naquele momento, proporção inversa-

mente proporcional à posição socioeconômica, embora quase a totalidade das ado-

lescentes tivesse alguma informação sobre métodos anticoncepcionais, especialmente 

a camisinha masculina e a pílula. 

No grupo das jovens sexualmente ativas, pouco mais de 60% possuíam in-

formação adequada, ou seja, citaram, espontaneamente, pelo menos três métodos 

de prevenção da gravidez. Apenas 5% indicaram, espontaneamente, a pílula do dia 

seguinte entre os métodos conhecidos e 21% afirmaram nunca ter ouvido falar dela.

O pequeno número de usuárias atuais da pílula do dia seguinte (0,2%) sugere 

que a contracepção de emergência não faz parte do cotidiano das adolescentes. En-

tretanto, quase 20% delas já recorreram à AE em algum momento.  A falta de dados 

sobre as circunstâncias em que foi usada não permite aprofundar a análise de forma 

a identificar a existência eventual de um padrão associado ao seu uso regular. Os 

resultados sugerem que ela tem sido mais utilizada por adolescentes que têm maior 

controle do processo reprodutivo, uma hipótese que merece ser mais bem investigada 

com a utilização de instrumental estatístico mais sofisticado, isto é, análise multiva-

riada.

As evidências apontam ainda que a disseminação da informação sobre a pílu-

la do dia seguinte é insuficiente, principalmente nos subgrupos populacionais social-

mente menos privilegiados, nos quais esse conhecimento é especialmente importan-

te, uma vez que neles a iniciação sexual é mais precoce, a concepção é mais frequente 

e a ocorrência de gravidez indesejada é maior. 
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ContRACEpção DE EmERgênCiA: EstRAtÉgiA FunDAmEntAl 

pARA o ExERCíCio Dos DiREitos sExuAis E 

REpRoDutivos DE jovEns E ADolEsCEntEs

Regina Figueiredo*

introdução

A falta de informações e atualização de vários gestores e profissionais de saúde, 

aliada à desinformação e conservadorismo de vários setores da população bra-

sileira, tem provocado ameaças às conquistas de direitos sexuais e reprodutivos no 

Brasil. Especificamente, podem ser citadas iniciativas com projetos de lei municipais 

ou estaduais, visando restringir ou deter a comercialização em farmácias, drogarias 

e a disponibilização na rede básica de saúde da contracepção de emergência − único 

método contraceptivo disponível no país para uso após a relação sexual −, regula-

mentada pela Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da 

Saúde, desde 1998, e fornecida para a rede básica de saúde pública, a partir de 2005.

Esse artigo procura elucidar aspectos legais ligados à política de saúde brasi-

leira e esclarecer questões de prescrição e de mecanismos de ação deste método, que 

legitimam seu uso no país, enfocando principalmente a importância da disponibili-

dade da contracepção de emergência para o exercício dos direitos sexuais e reprodu-

tivos de adolescentes e jovens.

* Mestre em Antropologia da Saúde, pesquisadora científica do Instituto de Saúde da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo e articuladora da Rede Brasileira de Promoção de Informações e Disponibilização 
da Contracepção de Emergência. Contato: reginafigueiredo@uol.com.br
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planejamento familiar no brasil – promoção do acesso à contracepção

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 prevê que “o planejamento familiar 

é direito de todo cidadão e dever do estado”, entendido como o “conjunto de ações 

de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação 

ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal” (BRASIL, 1988). Tal 

política deve ser efetivada e executada por meio das ações do Sistema Único de Saúde 

(artigo 197 da CF), que permitiu a implementação descentralizada e universal das 

ações previstas no PAISM – Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(BRASIL, 1984), que prevê a integralidade de ações pela saúde da mulher em suas 

especificidades, em todas as fases da sua vida.

Até o início da década de 1980, os métodos contraceptivos incluídos para 

distribuição em postos de saúde brasileiros ligados ao Inamps – Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social eram a pílula anticoncepcional e a injeção 

contraceptiva. Em 1988, com a criação do SUS, foi integrada a oferta do DIU – Dis-

positivo Intra-Uterino, do diafragma, juntamente com o preservativo masculino – 

este último introduzido pela Política Nacional de Prevenção de Aids do Ministério da 

Saúde, diante do avanço da epidemia em território nacional. Em 1996, a lei comple-

mentar n. 9.263 implementou a oferta e possibilidade de realização da esterilização 

cirúrgica feminina e masculina pelo SUS (BRASIL, 1996). 

A contracepção de emergência foi regulamentada também em 1996, por 

meio da Norma Técnica de Planejamento Familiar, que introduziu a orientação de 

sua prescrição para situações de risco gravídico após relação sexual sem proteção 

contraceptiva: em situações de violência sexual, falha de método contraceptivo e em 

casos de não uso de contracepção (BRASIL, 1996). Essa regulação explicita a oferta 

do método em todos esses casos, inclusive para mulheres adolescentes, obedecendo a 

recomendação de atenção às diferentes faixas etárias femininas previstas no PAISM.

Como, na época da regulamentação do método, não havia o produto espe-

cífico atual feito à base apenas de progestogênio levorgestrel, a recomendação do 

Ministério da Saúde determina a realização da contracepção de emergência pelo mé-

todo yuzpe, ou seja, por meio de doses elevadas de anticoncepcionais orais comuns à 

base de etinil-estradiol e levonorgestrel (BRASIL, 1996). 

é importante ressaltar que, com exceções raras, como o caso de Goiânia (FI-

GUEIREDO, 2004), tal orientação não se efetivou como prática em serviços de saúde 

do país. Os serviços de atenção à violência contra a mulher dos diversos Estados só 

passaram a receber o método do Ministério da Saúde em 1999, embora a regulamen-

tação para sua prescrição nesses serviços date de 1996. Além disso, só mais recente-

mente, em 2005, foi introduzida a oferta do método para dispensa na Atenção Básica, 

pelo envio federal de lotes para municípios acima de 100.000 habitantes, com objeti-

vo de ofertá-los em Unidades Básicas de Saúde (FIGUEIREDO; BASTOS, 2008).

tabela 1
Vendas em farmácias e aquisições pelo Ministério da Saúde de contracepção de emergência e 
número de municípios beneficiados 
Brasil – 1999-2008

Anos

vendas em 
farmácias 

Aquisições pelo ministério da 
saúde

total
unidades

municípios 
beneficiados

Set. a dez. 
1999 250.000 0 - 250.000

2000 750.000 0 - 750.000

2001 1.086.000 0 - 1.086.000

2002 1.493.000 100.000 439 1.593.000

2003 1.976.000 120.000 2.000 2.096.000

2004 2.329.000 ... ...  ...

2005 2.695.000 352.361 1.388 3.047.361

2006 3.207.017 156.196 646 3.363.213

2007 4.135.248 0 Não houve 
licitação

4.135.248

2008 (1) 
4.973.236

... ... ?

Fonte: IMSHealth; Coordenação de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde.
(1) Dado aproximado.
(...) Dado não disponível.
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necessidade de método de prevenção pós-coito no brasil 

Uma opção contraceptiva pós-coito, no caso, a contracepção de emergência 

não se mostra desnecessária ou sujeita ao descaso em nosso país. índices alarmantes 

em saúde reprodutiva apontam a ocorrência de cerca de um milhão de abortos anu-

ais no país, sendo mais de 25% entre adolescentes (REDE SAÚDE, 2000). Registram-

se, ainda, mais de um milhão de casos anuais de gestações não-planejadas na faixa 

etária até 19 anos, principal motivo de internações hospitalares nos hospitais ligados 

ao SUS (DATASUS, 2009).

A oferta da contracepção de emergência, além da prevenção específica de 

gestações entre o público adolescente, é indiscutivelmente uma alternativa preventiva 

óbvia para redução de gestações causadas por estupros, diminuindo em cerca de 60% 

a necessidade de realização de abortos legais necessários no país (ANDALAFT NETO 

apud FOLHA DE S. PAULO, 12/04/04), bem como de abortos ilegais, que apresentam 

dificuldade de ser mensurados devido à falta de precisão de dados em razão subnoti-

ficação dos mesmos (REDE SAÚDE, 2000).

Especificidades do atendimento em contracepção de emergência 
a adolescentes

Segundo o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), “é dever 

da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde (...)” (BRASIL, 

1990). Este princípio está reiterado na obrigatoriedade de estipular atendimento a 

este público em serviços públicos de saúde, na formulação e execução das políticas 

sociais e na destinação privilegiada de recursos relacionados a ações de proteção à 

infância e à juventude.

Com o objetivo de direcionar as práticas de atenção em saúde sexual e repro-

dutiva para adolescentes, o Ministério da Saúde lançou os documentos Marco legal: 

saúde, um direito dos adolescentes e, em agosto de 2005, e Marco teórico e referencial: 

saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes e jovens, em 2006, que salientam o 

direito dos adolescentes ao acesso à atenção em ginecologia, prevenção de gravidez e 

DST/Aids e às diversas opções contraceptivas incluindo o preservativo e a contracep-

ção de emergência (BRASIL, 2005b e 2006). Tais documentos, atendendo a presun-

ção do direito à igualdade de acesso à atenção em saúde, orientam que a atenção em 

saúde sexual e reprodutiva está isenta da necessidade de presença ou autorização de 

pais ou responsáveis para a faixa etária definida pelo ECA como adolescência, ou seja, 

acima dos 12 anos, observando que são deveres do Estado a garantia e a prevenção 

em saúde a esses indivíduos (BRASIL, 2006), que, desde 1990, passaram a ser reco-

nhecidos como sujeitos de direitos (BRASIL, 1990).

O acesso à contracepção, na medida em que previne gestações não-planejadas, 

é fundamental para o exercício do desenvolvimento saudável do ponto de vista físico 

e de integração social e escolar, mercado de trabalho e formação afetiva e familiar do 

adolescente, faixa em que se iniciam as práticas sexuais e ocorrem diversas relações 

de risco, até o aprendizado efetivo de noções de autocuidado e da prevenção contra-

ceptiva (FIGUEIREDO; ANDALAFT, 2005). Quanto a este direito, também o PAISM 

não deixa dúvidas no que se refere à especificidade de orientação contraceptiva da 

mulher jovem e adolescente, protegendo-a de quaisquer práticas de discriminação 

ou exclusão de condutas, que possam acarretar sobrecarga pela condição de gestação 

não-planejada ou maternidade precoce (BRASIL, 1984).

O Código de ética médica determina, em seu artigo 103, a obrigação do médi-

co de promover a saúde do adolescente, especificando que seja realizado atendimen-

to desacompanhado e sigiloso, respeitando sua liberdade de opção: “é vedado a ao 

médico revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade, inclusive a 

seus pais ou responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar seu 

problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo, salvo quando 

a não revelação possa acarretar danos ao paciente” (CONSELHO FEDERAL DE ME-

DICINA, 1988). 

Assim, a contracepção de emergência situa-se, por regularização e por com-

provação de sua ação, no rol de métodos contraceptivos previstos, pois trata-se 

de opção regulamentada e normatizada, que deve ser igualmente oferecida para 

adolescentes em caso de necessidade, pela entrega direta, ou orientação de compra 

mediante receita médica fornecida em serviços públicos de saúde ou consultórios 

particulares.

Apesar das diretrizes federais e da demonstrada importância de acesso ao mé-

todo para este público, levantamento realizado pelo Instituto de Saúde, da Secretaria 
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Estadual de Saúde, em 2007-2008, junto aos 119 municípios do Estado de São Paulo 

beneficiados com lotes federais do método em 2005 e 2006 (FIGUEIREDO; BASTOS, 

2009), verificou que 85% deles iniciaram a disponibilização para adolescente: 69% 

em serviços de pronto-atendimento (PAs); 58,4% em Unidades Básicas de Saúde; 

34,9% em Unidades da Estratégia de Saúde da Família; e 31,2% em serviços de aten-

ção específica ao adolescente. Aparentemente ampla, essa cobertura cai substancial-

mente quando são excluídas as entregas para situações de violência: 35,6%; 48,0%; 

29,8% e 19,4, respectivamente, naquelas unidades. Esses resultados demonstram que, 

de forma geral, existe restrição da oferta do método para as principais situações de 

risco que este público enfrenta. 

Assim, observa-se que, no Estado de São Paulo, mais de 50% dos municípios 

não vem cumprindo a norma técnica, o que indica falta de atualização sobre o assun-

to, presença de preconceito quanto à atenção a este público e negação na efetivação 

dos direitos das adolescentes à prevenção da gravidez − relatados em mais de 10% 

das ocorrências dos municípios em que houve problemas e tentativas, por parte de 

profissionais ou gestores, de restrição à oferta do método a adolescentes (FIGUEIRE-

DO; BASTOS, 2008). 

Não à toa, tal omissão do poder público resulta no alto índice de consumo 

da contracepção de emergência pelo público adolescente, por meio de aquisição di-

reta sem prescrição em farmácias e drogarias, observado em mais de 70% dos casos, 

conforme pesquisa realizada na rede de ensino público de ensino médio da cidade de 

São Paulo (FIGUEIREDO et al., 2008). Essa ausência de orientação leva ao risco 
de uso errôneo, repetitivo e com maior índice de falhas por adolescentes, fruto da 
perpétua situação de falta de assistência contraceptiva e do descumprimento 
da diretriz de equidade na atenção, na rede de saúde, a esta população tão onerada 
por gestações nãoplanejadas.

 preconceito e desinformação

Apesar de os estudos de administração da contracepção de emergência pelo 

método yuzpe datarem da década de 1960, de a Organização Mundial de Saúde ter 

passado a recomendá-la a partir de 1986 e da divulgação de estudos posteriores que 

definiram que o método pode ser orientado especificamente com o uso de 1,5 mg de 

levonorgestrel (OMS, 1995), muitos profissionais e gestores da saúde resistem na sua 

utilização e orientação para o público, incluindo adolescentes.

Estudo da Febrasgo realizado em 1999 (GALVÃO, 1999) demonstrou que 

30% dos profissionais pesquisados consideravam o método abortivo. Figueiredo e 

Pena (2000) e, mais recentemente, Figueiredo e Bastos (2008) também observaram a 

falta de reciclagem de profissionais após 2002 − ano em que se comprovaram defini-

tivamente, em vários estudos, os mecanismos de ação exclusivamente contraceptivos 

do método (CLAE, 2002).

Aliados a esses fatores, soma-se o preconceito de ordem moral e religiosa de 

setores da população (inclusive gestores e profissionais de saúde) pela “facilitação” de 

uma alternativa preventiva pós-coito, que desresponsabiliza o ato sexual de seu risco. 

Essa facilitação esbarra, muitas vezes, na concepção moral que vê o risco de gravidez 

e a ocorrência da mesma como “castigo” pela prática de um ato sexual precoce ou 

displicente. Além disso, há desinformação com relação ao próprio mecanismo de 

ação, visto por muitos, erroneamente, como “abortivo”, explicitando a crença de que 

a contracepção de emergência impediria a nidação do ovo nas paredes uterinas − hi-

pótese já descartada (CLAE, 2002). 

informação sobre mecanismo de ação contraceptiva
 

Presente no registro do medicamento no Brasil pela ANVISA – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, em 1998, a descrição dos mecanismos de ação da 

contracepção de emergência inclui sua capacidade de inibir a ovulação, a migração 

espermática e, inclusive, a hipótese de dificultação da nidação do ovo em caso de fe-

cundação. Esses princípios constam nas bulas brasileiras que não foram atualizadas 

após o reconhecimento de pesquisas posteriores divulgadas em 2002, na 1a Confe-

rência Latino-americana de Contracepção de Emergência, realizada no Equador, que 

descartaram a hipótese do terceiro mecanismo de ação. Assim, a OMS reconheceu, 

em 2003, as pesquisas publicadas:

•	 Ortiz et al. (2003), que revelaram que o método não possui ação após a 

fecundação do óvulo;

•	 Muller et al. (2003), que chegaram à mesma conclusão sobre a falta de 

efeito pós-fecundação do levonorgestrel em animais;
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•	 Brache et al. (2003), que, em estudo com 57 mulheres voluntárias, ve-

rificaram que o levorgestrel, quando administrado, causa rompimento 

ou disfunção ovulatória em 90% dos casos, demonstrando o efeito de 

prevenção da gravidez anterior à fecundação;

•	 Durand et al. (2001) e Palomino et al. (2003), que, complementarmente, 

verificaram em suas pesquisas que, quando a administração da contra-

cepção não teve efeito sobre o processo ovulatório, o método não provo-

cou alterações no endométrio que pudessem impedir ou agir durante a 

implantação ovo;

•	 Marions et al. (2002), que também confirmaram a falta de alterações no 

endométrio na administração do levonorgestrel.

Assim, a literatura científica recente, produzida principalmente após 2002, 

vem demonstrando que o receio de ação do uso da contracepção de emergência a 

base de levonorgestrel como inibidor da nidação não se verifica. Portanto, o método 

não difere das ações contraceptivas já adotadas e aceitas até então no país, ao mesmo 

tempo em que qualquer argumento de seu efeito abortivo é descartado.

Receio de uso indiscriminado por adolescentes

Há, ainda, profissionais de saúde que receiam que a orientação ou disponi-

bilidade da contracepção de emergência cause uso indiscriminado ou abusivo por 

jovens e adolescentes (QUEIROZ, 2002; MONTELEONI et al., 2005) – comporta-

mento que não vem sendo confirmado em pesquisas internacionais e nacionais. A 

disponibilidade do método, segundo Belzer et al.(2003), Camp, Raine e Wilkerson 

(2003) e Raine et al. (2005), bem como Nepaids – Núcleo de Estudos para a Pre-

venção da Aids da Universidade de São Paulo (FIGUEIREDO, 2002; FIGUEIREDO; 

ANDALAFT, 2005) e Instituto de Saúde (FIGUEIREDO et al., 2008), não promove 

seu uso abusivo entre a população jovem e adolescente que adota métodos contra-

ceptivos regulares e preservativos. 

O estudo realizado em 2008, em São Paulo, demonstrou que, apesar da falta 

de orientação, menos de 15% dos estudantes de ensino médio, de 15 a 18 anos, 

utilizaram a contracepção de emergência mais de três vezes nos últimos seis meses, 

ou seja, não a utilizam mensalmente (FIGUEIREDO et al., 2008). No Brasil, es-

ses dados foram observados também em pesquisa quali-quantitativa realizada por 

Lefevre e Lefevre (2009), que observaram uso em situações de risco, porém uma 

propensão mais cautelosa da maioria dos adolescentes da zona sul da cidade de 

São Paulo de não adotar o método como contraceptivo de rotina. Também Moraes 

(2008), avaliando o uso do método entre alunos de Medicina de faculdade parti-

cular em São Paulo, constatou uso repetido em menos de 17%; da mesma forma 

que Araújo e Costa (2009) observaram 9% entre estudantes do ensino médio de 

Pernambuco.

Isso não quer dizer que o uso da contracepção de emergência pelos adoles-

centes que o fazem seja motivado corretamente, com um comportamento preventivo 

à relação sexual. Existem relações propositalmente desprevenidas em cerca de 50% 

das vezes que justificam o uso do método, segundo as pesquisas de Figueiredo et al. 

(2008), e em 77,9%, de acordo com as de Araújo e Costa (2009). Figueiredo et al. 

(2008) observaram que essas relações estão associadas à parceria fixa (75% dos casos 

de uso) nos casos em que não há uso proposital do preservativo masculino, demons-

trando que, além da falta de informação sobre a não utilização do método de forma 

regular, seu uso pontual ou repetido decorre do mesmo fator que historicamente 

afeta a adesão regular aos preservativos: a parceria fixa.

Conclusão

A contracepção de emergência coloca-se como uma alternativa estratégica 

para a promoção de direitos reprodutivos da população brasileira. Este método 

anticoncepcional está legalizado e recomendado em sua forma de ação pelas 

instituições científicas de profusão de conhecimentos, incluindo a Organização 

Mundial de Saúde.

Tentativas de contenção do acesso de mulheres e adolescentes ao método 

demonstram-se sem embasamento nos critérios científicos e servem a posições ideo-

lógicas e conservadoras baseadas em aspectos morais e não profissionais da atuação 

em saúde. 

A contracepção de emergência a base de pílulas orais de progestogênio está 

regulamentada no Brasil há quase dez anos e sua expansão tem o poder de prevenir 

casos de morbidade e mortalidade materna ligadas à prática do aborto. Além disso, 
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serve para reduzir a necessidade de procedimentos de aborto legal para vítimas de 

estupro e ajuda a conter os casos de gravidez na adolescência – fase de exposição a 

relações de risco por não adoção ainda regular de métodos contraceptivos ou mal 

uso destes.

A orientação da contracepção de emergência em situações de risco gravídico 

é uma obrigação dos profissionais de saúde, procurando resguardar a vontade e a 

saúde de seus pacientes. Essa conduta se confirma para menores de idade na faixa de 

12 a 18 anos incompletos, que têm garantido, pelo Estatuto da Criança e do Adoles-

cente, o mesmo tratamento, configurando o atendimento de suas vontades e o sigilo 

de sua intimidade pelo Código de ética Médica.

Pesquisas em geral apontam que, a despeito do descaso das autoridades em 

orientar e fornecer a contracepção de emergência para adolescentes, a maioria feliz-

mente não tem feito uso repetitivo do método, apesar de, na maior parte das vezes, 

recorrer a ele de forma proposital. A orientação em anticoncepção entre este público 

é fundamental e deve ser feita não apenas com o objetivo de prevenção de DST/Aids, 

por meio da oferta de preservativos, mas também na atenção ginecológica para indi-

cação de outros métodos em situações em que o casal de adolescentes não utilizará 

mais o método de barreira.

é preciso considerar que a população adolescente, tal como a adulta, tem prá-

tica sexual, em que problemáticas de exposição ao risco da gravidez não-planejada 

são inerentes e, por isso, tem direito não apenas à atenção contraceptiva igualitária 

à da população adulta, mas também a toda atenção em saúde sexual e reprodutiva 

disponível no país. A não efetivação desse direito constitui uma discriminação gera-

cional, que tem como fundo a negação do direito à prática sexual adolescente, prin-

cipalmente das meninas, fruto de uma cultura de contenção da sexualidade feminina 

e do patriarcado.
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Maria Teresa Citeli***

introdução

Nos últimos anos, as reações contrárias à oferta de meios contraceptivos nos ser-

viços públicos de saúde ganharam novos contornos, que justificam o interesse 

de diferentes atores na área da saúde. Um dos aspectos mais intrigantes – o recente 

impulso para a formulação de leis e decretos de alcance nacional, estadual ou muni-

cipal, com o objetivo de impedir a distribuição da contracepção de emergência em 

serviços de saúde – está no caráter inconstitucional destas medidas. é necessário, e 

urgente, interpretar a correlação entre a nítida obsessão em limitar o acesso justa-

mente dos que mais precisam – especialmente mulheres  que dependem dos serviços 

públicos – e os impactos danosos destas ações para a implementação de políticas 

nacionais de saúde, com consequências para o exercício da cidadania das mulheres.  

De que instituição provém os estímulos para que políticos – atuantes nas câ-

maras municipais, estaduais, federal e prefeituras – proponham, votem e sancionem 

* Este trabalho também contou com a colaboração de Adelaide Santana, na pesquisa inicial dos dados sobre 
as iniciativas de restrição à contracepção de emergência, Thais Lapa, Tatiana Berringer, Gerson Tung e 
Tatiane Pisaneschi, na produção do Mapa de Contracepção de Emergência, e a bolsista Gedalva de Souza, 
que contribuiu para a sistematização de informações que integram o trabalho.

** Pesquisadora do Nepo –  Núcleo de Estudos de População/Unicamp e diretora-executiva da CCR -Comis-
são de Cidadania e Reprodução.

*** Professora do DPTC – Departamento de Política Científica e Tecnológica/Instituto de Geociências/
Unicamp.
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leis restritivas ao acesso deste método contraceptivo também conhecido como “pílula 

do dia seguinte”? De que natureza é a inspiração, ou o apoio, que levam vereadores e 

deputados a manterem seus projetos restritivos, apesar de conhecerem o caráter in-

constitucional dos mesmos? Quais são as consequências desses atos legislativos apa-

rentemente tão extravagantes?

Resta refletir também sobre os efeitos negativos representados pela sobre-

carga do sistema judiciário por ações cujos responsáveis já conheciam de antemão a 

inconstitucionalidade das suas propostas. A Comissão de Cidadania e Reprodução, 

considerando a seriedade destas questões e dos problemas que elas representam, rea-

lizou um levantamento sobre as intervenções restritivas ao acesso da contracepção de 

emergência realizado no Brasil, buscando construir e traçar elementos de análise em 

torno de um mapa geopolítico destas ações, identificando a relação entre a territo-

rialidade das iniciativas de oposição à contracepção de emergência e sua vinculações 

com a presença de lideranças pessoais e institucionais da Igreja Católica.  Este traba-

lho dedica-se também à análise dos fatores e das instituições responsáveis pela ocor-

rência de tais processos, conduzido por políticos de diferentes partidos, em diversos 

Estados brasileiros. Trata-se de um conjunto de iniciativas de caráter inconstitucional 

levadas a cabo no Brasil, nos últimos cinco anos, articuladas entre si e com outras 

da mesma natureza na América Latina, objetivando alterar leis existentes, ou criar 

novas, com vistas à redução do acesso a meios contraceptivos nos serviços públi-

cos e, algumas poucas vezes, no mercado. Tomando como referência acontecimentos 

ocorridos, sobretudo, a partir de 2005, este texto procura verificar como essa onda de 

restrições  se tornou possível. 

No curso das críticas à política de atendimento promovida pelo Ministério 

da Saúde, a partir de 2005, o assunto foi alvo de uma profusão de notícias, declara-

ções de autoridades, análises de especialistas, depoimentos de profissionais de saúde, 

políticos, religiosos e militantes de movimentos de defesa dos direitos das mulheres. 

é a esse material que se recorre como fonte de informações para a análise aqui apre-

sentada. Matérias de jornal, documentos e resultados de outras pesquisas são usados 

não apenas para conhecer a opinião dos envolvidos, mas também como recursos para 

tecer interpretações sobre os eventos e práticas narrados no material pesquisado. Eles 

oferecem conhecimento a respeito das intervenções sobre os serviços de acesso à con-

tracepção de emergência, bem como elementos de contraste para fazer comparações 

e sugerir questionamentos. As principais fontes de informação são: 

•	 documentos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário (processos 

judiciais, projetos de lei, leis, documentos do Ministério Público, da Pro-

curadoria Geral da União e do Ministério da Saúde); 

•	 160 matérias publicadas no jornal Folha de S. Paulo, coletadas por meio 

de busca eletrônica por três palavras-chave – anticoncepção de emer-

gência, contracepção de emergência e pílula do dia seguinte; 

•	 cerca de 150 matérias publicadas em jornais e sites regionais e locais so-

bre 20 casos de ações restritivas ocorridos em quatro Estados brasileiros; 

Quadro 1
Cronologia de políticas públicas relativas à CE

Ano Alteração

1997 Incluída nos serviços de atendimento à violência, em caso de estupro

1999 Anvisa concede registro do produto nomeado  Postinor-2

Início da comercialização nas farmácias mediante prescrição médica

2004 Ministério da Saúde decide ampliar a distribuição para 5.000 municípios 

2005 Ministério da Saúde prevê aquisição e distribuição de insumos necessários 
para cobertura da totalidade das necessidades de contracepção no país

2005 EUA: dispensa da notificação dos pais mantendo exigência de receita 

2005 2,5 milhões de cartelas comercializadas por ano no Brasil

Ampliação da quantidade de unidades de CE distribuídas nos serviços 
públicos pelo Ministério da Saúde

Ampliação do número de municípios atendidos pela distribuição do 
Ministério da Saúde

Início dos processos legislativos contrários à distribuição

Início das Adins pela Procuradoria Geral da União 

2006 Dispensa da receita para maiores de 18 anos nos EUA

2007 Total de vendas no Brasil ultrapassa 4 milhões de unidades

2008 Total de vendas no Brasil se aproxima dos 5 milhões de unidades (aumento 
de 25% em um ano)

2009 Dispensa da receita na Espanha 
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Os resultados da pesquisa permitem afirmar que a contracepção de emer-

gência, apesar de ser frequentemente referida como “pílula da controvérsia” ou “da 

polêmica”, não reúne tantos opositores à sua distribuição como esses termos parecem 

sugerir. De fato, no material analisado, identifica-se a Igreja Católica como a institui-

ção que lidera e articula as intervenções contrárias à distribuição da contracepção 

de emergência. Nos documentos examinados e nas evidências encontradas, os pro-

fissionais da religião (sobretudo padres e bispos) são os elementos de articulação de 

discursos e práticas que transformam em polêmica a implantação do atendimento à 

contracepção nos serviços públicos brasileiros, como se verá ao longo do texto. 

As barreiras à contracepção de emergência no mercado e nos serviços 
públicos no brasil 

Este item apresenta uma revisão dos principais episódios restritivos à oferta 

da CE contrários à sua comercialização, divididos em dois períodos: os primeiros 

cinco anos do medicamento no Brasil (1999-2004), quando tanto as políticas públi-

cas quanto as estratégias restritivas eram relativamente moderadas; e a partir de 2005, 

em que ocorreu evolução das políticas de distribuição do medicamento nos serviços 

públicos e também das reações contrárias. 

Pretende-se identificar as formas de articulação dos grupos que buscam (e 

conseguem) impedir a realização das políticas públicas de contracepção, bem como 

o grupo ou instituição que se destaca na articulação das estratégias inconstitucionais 

utilizadas a partir de 2005.

A trajetória da contracepção de emergência no Brasil é, aqui, interpretada 

com base em matérias jornalísticas sobre a contracepção de emergência e na do-

cumentação reunida sobre os casos identificados e a respeito desses episódios. O 

acompanhamento da pauta da mídia impressa como uma das fontes de informação 

a respeito da trajetória e dos impasses na adoção da CE baseia-se na perspectiva lar-

gamente reconhecida de considerar esse canal de comunicação como palco disputas. 

Neste cenário comparecem diferentes instituições e grupos para defender seus inte-

resses, de acordo com a capacidade e os recursos que detêm para competir por esse 

espaço de comunicação de ideias, conhecimentos e valores. Assim, as matérias jorna-

lísticas analisadas permitem avaliar quem são os atores envolvidos – e os argumentos 

utilizados – nos duelos em torno da oferta, ou mais especificamente, da universaliza-

ção do acesso à contracepção de emergência. 

Os primeiros cinco anos do medicamento no Brasil (1999-2004)

A cobertura da mídia foi tímida em 1999, suficiente apenas para registrar o 

início da comercialização do comprimido Postinor2, no Brasil, lembrando que, desde 

1997, esse mesmo recurso já era utilizado nos serviços de aborto legal no país, que, 

naquela época, não passavam de seis unidades. Matéria de um jornalista experiente 

na cobertura de pautas da saúde mencionava os percentuais decrescentes de eficácia 

do medicamento de 95%, 85% e 58%, se ingerido, respectivamente, a partir de 24, 48 

e 72 horas após uma relação desprotegida.

Entre os nove artigos publicados referentes à CE, em 2000, seis eram de au-

tores de colunas voltadas para adolescentes, que respondiam a dúvidas dos jovens 

sobre o novo contraceptivo, dois mencionavam o uso em serviços de aborto legal e 

um narrava sua distribuição gratuita nas escolas da França, com o objetivo de reduzir 

o alto número de gravidezes indesejadas entre adolescente (10 mil por ano, das quais 

6.500 terminavam em aborto). 

O início da veiculação pública dos argumentos contrários ao uso da CE, por 

meio da alta hierarquia da Igreja Católica, ocorreu em 2001, justamente quando os 

três níveis de governo (federal, estadual e municipal) se mobilizavam para ampliar 

a distribuição do medicamento nos serviços públicos da cidade e do Estado de São 

Paulo. Em novembro de 2001 – quando os jornais publicavam matérias sobre as polí-

ticas do Ministério da Saúde para ampliar a distribuição da CE e surgiam também os 

resultados da primeira pesquisa mostrando altos índices (cerca de 80%) de aprova-

ção da CE por mulheres brasileiras –, o presidente da Conferência Nacional dos Bis-

pos do Brasil (CNBB) em São Paulo comunicou à imprensa que estava tomando suas 

providências. Os bispos da CNBB no Estado redigiram mensagem a ser distribuída 

para cerca de 2.400 paróquias no Estado de S. Paulo, esclarecendo o que considera-

vam ser “o caráter abortivo da pílula” e reafirmando que a Igreja é contra o aborto 

provocado. O assunto alcançou o noticiário e a manifestação dos religiosos avançou 

para a censura da política pública. D. Fernando Antonio Figueiredo, presidente da 

CNBB em São Paulo, estendeu o proselitismo para além dos seus fiéis dizendo: “o 
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que estão fazendo [o Ministério da Saúde] vai contra um direito fundamental que é 

a vida. (...) A Igreja tem a obrigação de denunciar erros como esse”. Além do argu-

mento da preservação da vida, a CNBB aproveitou para buscar respaldo na autori-

dade científica: “baseada nos dados da ciência, a igreja católica afirma que, desde a 

concepção e antes de se fixar no útero feminino, o óvulo fecundado já é o início de 

uma vida humana”. Esse episódio foi o primeiro de inúmeros outros protagonizados 

por profissionais religiosos da igreja católica – desde os de mais alto escalão, o papa e 

bispos, até os da baixa hierarquia – e leigos contra a distribuição da CE.

Antes de apresentar a sequência de constrangimentos impostos pela ação di-

reta da Igreja, ou com o seu apoio, dois aspectos deste tipo de intervenção da hierar-

quia católica em políticas públicas merecem menção. O primeiro refere-se ao grande 

paradoxo1 contido nessas manifestações públicas da Igreja católica: de um lado, os 

fiéis não seguem há muito tempo as prescrições de seus pastores no tocante à moral 

sexual; e, de outro, os bispos tentam impor seus princípios para todos que vivem no 

país, utilizando, ainda, argumentos da ciência. 

Este episódio foi a primeira manifestação inconteste, que se confirmou nos 

eventos subsequentes, de que a cada avanço da política de distribuição da CE nos 

serviços públicos correspondia uma reação contrária, que aumentou na razão direta 

da ampliação do acesso gratuito para os usuários dos serviços públicos, que não têm 

acesso pela via do mercado, nas farmácias. Em outras palavras, os ataques da Igreja 

voltaram-se diretamente contra o acesso promovido pelo governo e não contra a 

oferta pela via do mercado.

No início de 2004, matérias de jornal mostraram que pesquisadores, com 

base em estudos demográficos, alertavam para a importância de se divulgar a CE en-

tre adolescentes, como medida de prevenção da gravidez: “é o grupo mais vulnerável 

às relações sexuais eventuais e desprotegidas”, diz Elza Berquó, da Comissão Nacional 

de População e Desenvolvimento, afirmando que a faixa etária dos 15 aos 19 anos foi 

a única a apresentar aumento de fecundidade na década de 1990 (1991-2000). Logo o 

ministro da Saúde anunciou a intenção de ampliar a distribuição da CE para atender 

todos os casos “de alguém que inadvertidamente não se preveniu numa determina-

da situação”. Prevendo, acertadamente, a reação da hierarquia católica, o ministro 

1.  Há mais de 30 anos, Flavio Pierucci (1978) assinalava essa contradição.

afirmou: “A opinião [das igrejas] será levada em consideração, mas nós temos que 

trabalhar na linha do que é importante para a saúde pública do país.” De fato, não 

chegou a passar uma semana para a reação da CNBB ser divulgada, referindo-se à CE 

como “aborto químico”.  

Na primeira quinzena de janeiro de 2005, em sintonia com a política do Mi-

nistério de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro institui oficial-

mente o protocolo que regulamentava o acesso à contracepção de emergência por 

meio da Resolução 1.126. A reação da arquidiocese local veio imediatamente, em 

nota que se destaca tanto pela apresentação gráfica — em negrito com título, em 

caixa alta, ARQUIDIOCESE CONDENA A “PíLULA DO DIA SEGUINTE” — como 

pelo tom ameaçador e conteúdo pouco condizente com as informações básicas sobre 

CE, sobretudo pela formação em Medicina enfatizada por um dos bispos signatá-

rios, D. Antonio Augusto Dias Duarte. O texto começa com a seguinte afirmação: “A 

imprensa divulgou recentemente que a Prefeitura do Rio de Janeiro teria regulamen-

tado a distribuição gratuita das chamadas ‘pílulas do dia seguinte’ (...) Na verdade, 

trata-se de uma droga (RU-486) cujo efeito primário é impedir a nidação do óvulo 

já fecundado no útero. (...) trata-se de medicamento abortivo, já que atua depois da 

concepção ter acontecido. Aliás, sua venda foi proibida na França e nos Estados Uni-

dos, por seus efeitos negativos para a saúde da mulher”. E continua: “Ora, a própria 

ciência mostra que uma vez acontecida a fecundação” antes de concluir acusando 

“qualquer autoridade que atente contra a vida, ainda mais a vida de um inocente, 

exorbita de sua competência (...).” E os bispos também exorbitaram! Não por fala-

rem em verdade, apelarem para a ciência ou se referirem à saúde da mulher, mas sim 

por confundirem (deliberadamente ou não) a pílula do dia seguinte (levonorges-

trel) com o RU486 (mifepristona) declaradamente abortivo. E mais, como afirmado 

anteriormente, desde 2000 a CE já era distribuída, sobretudo para adolescentes, nos 

serviços públicos dos dois países mencionados na nota, como política para reduzir 

pela metade o número de abortos realizados por jovens até 18 anos. De toda forma, 

enganos à parte, a nota da arquidiocese cumpriu seu objetivo. No mesmo dia, o en-

tão prefeito do Rio de Janeiro, Cesar Maia, comunicou ao cardeal D. Eusébio Oscar 

Scheid que a resolução da Secretaria Municipal de Saúde seria cancelada. E cumpriu 

sua palavra, abortando a pílula, como escreveu um jornalista bem-humorado, do 

Jornal do Brasil: 
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A pílula pode ser tomada até 72 horas depois do ato carnal, que ainda funciona. A polêmica 
provocada pela resolução, porém, durou 48 horas. Ontem, no apagar das luzes, o prefeito usou 
a tabelinha e abortou – quer dizer, cancelou – a resolução que prometia deixar a Câmara dos 
Vereadores de fogo.  (...) A alguns metros dali, a Arquidiocese do Rio também divulgava mani-
festo condenando a distribuição da pílula. Ao saber da insatisfação da Igreja no Rio, o prefeito 
usou a tabelinha: interrompeu o projeto antes que durasse mais que 72 horas. 

Mudanças no perfil das intervenções contrárias às políticas públicas (2005-2009)

Aquele primeiro episódio de 2005, ocorrido no município do Rio de Janeiro, 

merece ser tomado como um anúncio da força das intervenções ao longo daquele 

ano, quando novas estratégias para impedir o avanço da política de oferta gratuita da 

CE passaram a demonstrar sua capacidade organizativa na realização de ações coor-

denadas. Ao lado da já tradicional e consagrada prática de pressionar nas antessalas 

do poder para que ocupantes de cargos nos três poderes cedam a apelos religiosos, 

como ocorreu no Rio de Janeiro, um novo recurso surgiu em 2005. Tratava-se de 

atuação formal arquitetada para funcionar no interior do Legislativo (nos três níveis 

de governo, com ênfase no municipal), visando suprimir a realização de políticas 

públicas planejadas, como definido pela Constituição Federal e regulamentada por 

lei, no âmbito do governo federal. 

Poder-se-ia argumentar que a atuação dos “representantes de Deus” no poder 

Legislativo é reconhecida há muito tempo, sendo clássico o exemplo da longa resis-

tência imposta pela Igreja ao divórcio no Brasil, vencida após mais de 20 anos, com 

a aprovação da Lei do Divórcio em 1977 (Lei n. 6.515). Duas diferenças, entretanto, 

devem ser sublinhadas. Naquela situação, como em outras ocorridas durante o pro-

cesso constituinte de 1988, a instituição buscava impedir avanços legais contrários 

aos seus interesses, enquanto no caso ora em análise, as ações no Legislativo visam 

impedir a execução, por parte do Ministério da Saúde, de políticas públicas realizadas 

em consonância com a Constituição brasileira. Em segundo lugar, o que muda é o 

universo  de atuação, que passa a abranger também os âmbitos estadual e municipal. 

Desde 2005, observa-se uma série de ações acionando os poderes Legislativos e Exe-

cutivos municipais (Câmaras de Vereadores e Prefeituras). Para simplificar, poder-se-

ia dizer que a atuação secular da Igreja católica manteve seu estilo   clássico  de exercer 

pressão sobre o Executivo e o Legislativo federais, ao mesmo tempo em que expandia 

sua atuação sobre o Legislativo local), buscando interromper o fluxo de políticas pú-

blicas de responsabilidade da esfera federal de governo. O mais interessante, como se 

verá a seguir, é que os envolvidos com este tipo de ação demonstram forte disposição 

para desafiar autoridades, sendo os ministros de Saúde o alvo preferencial, embora 

não os únicos. 

Essa nova estratégia de criação de barreiras, também, com a ampliação da po-

lítica de atendimento promovida pelo Ministério da Saúde, que, em 2005, estendia o 

acesso à contracepção de emergência às mulheres, residentes em todos os municípios 

brasileiros, que dependem dos serviços públicos de saúde, como se pode observar na 

Tabela 1, apresentada a seguir. 

tabela 1
Unidades de CE comercializadas e distribuídas pelo Ministério da Saúde
Brasil – 2001-2008

Anos
Unidades 

comercializadas 
(1)

Unidades distribuídas 
pelo Ministério 

da Saúde (2) 
Total

% distribuído 
pelo MS

Municípios 
atendidos

2001 1.086.000 Sem informação 1.086.000 - -

2002 1.493.000 100.000 1.593.000 6,3 459

2003 1.976.000 120.000 2.096.009 5,7 2.000 (4)

2004 2.329.000 Sem informação -  - -

2005 2.695.000(3) 352.361 3.047361 11,6 5.236 (em 
UBS)

2006 3.207.017 156.196 3.363.213 4,6 -

2007 4.135.248 Não houve licitação 4.135.248 - -

2008 4.973.236 Sem informação 4.973.236 - -

Fonte: Para os anos 2001-2005: Trajetória de Distribuição da Contracepção de Emergência no Brasil, disponível em 
<http://www.redece.org/distri.htm>. Serviços de Marketing Intercontinental – IMSHealth. Coordenação de Saúde 
da Mulher do Ministério da Saúde. Regina Figueiredo, pesquisadora do Instituto de Saúde, cedeu gentilmente as 
informações relativas ao período 2006-2008.
(1) Vendidas em farmácias e drogarias. 
(2) Adquiridas pelo Ministério da Saúde.   
(3) Até julho de 2005 3) Até julho de 2005(3) Até julho de 2005.                  
(4) Por kits complementares. 
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Assim, enquanto o Ministério da Saúde2 anunciava ações para cobrir com 

recursos federais a totalidade dos gastos com contraceptivos, erguia-se uma grande 

onda reativa. Observa-se, na Tabela 1, o incremento do percentual de CE distribu-

ída pelo Ministério da Saúde em relação ao de vendas em farmácias, passando de 

4,6%, em 2003, para 11,6%, em 2005. Apesar da baixa proporção de doses disponíveis 

gratuitamente nos serviços públicos em comparação com as oferecidas no mercado 

(da ordem de uma para dez, respectivamente), a reação contrária ao acesso público 

e gratuito foi forte. Era o começo de um trabalho articulado que prosseguiria nos 

próximos anos atropelando a lógica, os fatos e a Constituição brasileira. 

O Quadro 2, que apresenta as propostas de restrição à CE, no período 2005-

2008, fornece os principais elementos para análise das estratégias que impuseram a 

interrupção da política de distribuição de CE nos serviços públicos, com maior ou 

menor grau de sucesso. Essas informações permitem: traçar um mapa identificando 

centros irradiadores, ou rota das ações; comprovar o lugar da Igreja católica como 

instituição articuladora, capaz de atrair para as intervenções restritivas outros grupos 

religiosos e de interesse; evidenciar, pela finalidade dos projetos, que o alvo dos gru-

pos conservadores volta-se contra a distribuição nos serviços publicos, ou seja, o que 

se pretende evitar é o acesso da população mais pobre à contracepção de emergência, 

enquanto a venda em farmácias já parece ter sido aceita pelos opositores; mostrar 

que a filiação partidária dos propositores das ações não exerce qualquer influência; 

e salientar que o caráter inconstitucional dos projetos de lei, propostos e aprovados, 

não parece representar qualquer obstáculo para aqueles que buscam interromper o 

fluxo de políticas públicas e, além disso, confundir a opinião pública e as potenciais 

usuárias da contracepção de emergência.

As vinte propostas para interromper a distribuição da contracepção de emergência

Entre as vinte propostas de restrição à distribuição da Contracepção de 

Emergência, 12 foram realizadas no estado de São Paulo, e em áreas geográficas em 

que se localizam setores  de grande poder dentro da Igreja católica -  o vale do Pa-

raíba, no estado de São Paulo. Além de ser a região de entorno da Basílica de Nossa 

2. Com base em dois documentos lançados em 2004: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher – Princípios e Diretrizes; e Plano de Ação 2004-2007.

Senhora Aparecida, grupos como Canção Nova – ala especifica da Igreja – estão fisi-

camente instalados, e mantem nessa região equipamentos tais como seus veiculos de 

comunicaçao. Coincidentemente,  trata-se de área de grande concentração da elite 

econômica do estado. A associação entre a presença de dois setores com ideologias 

conservadoras podem   ser pensadas como área de influência importante da tradição 

conservadora do país.  Nesse cenário, o caso que recebeu maior atenção da mídia foi  

a lei aprovada pela Câmara de São José dos Campos em 2005. Suspensa meses depois 

por uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) movida pelo Ministério Público 

– merece, por diversos motivos, ser considerado irradiador das ações. Em primeiro lu-

gar porque o município de São José dos Campos é o reduto eleitoral da médica Angela 

Guadagnin, militante do PT, que até 2006 se notabilizou como forte opositora do direi-

to ao aborto, durante o período em que foi prefeita da cidade (1993-1996) e depois nos 

dois mandatos como deputada ferederal (de 1999 a 2006). Em 2005, a então deputada 

Angela Guadagnin ocupou lugar privilegiado nos ataques contra a oferta de CE.

Quadro 2 
Propostas de restrição à Contracepção de Emergência
Brasil – 2005-2008

São José dos Campos-SP – Projeto-lei n. 66/2005

31/3/2005 – Aprovado pela Câmara Municipal como Lei 
6.800, depois vetada pelo prefeito.

05/05/2005 – Câmara derruba o veto do prefeito.

17/05/2005 – Ministério da Saúde recorre à Advocacia 
Geral da União, que entra com ação civil pública.

30/11/2006 – Tribunal de Justiça do Estado de SP julga 
inconstitucionalidade da Lei 6.800.

Vigência da Lei: 7 meses.

Jacareí-SP

15/04/2005 – Prefeito veta a Lei 4.880/2005.

13/7/2005 – Câmara Municipal derruba o veto do pre-
feito à Lei 4.880/2005 por 11 votos a 2.

26/07/2005 – Prefeitura protocola na Justiça ação direta  
de inconstitucionalidade.

24/05/2006 – Lei é declarada inconstitucional pelo TJ do 
Estado de SP.

Vigência da Lei: 10 meses.

Cachoeira Paulista-SP

15/8/2005 – Lei 1.467/05 aprovada na Câmara.

Vereador Lino Bispo Rocha / PHS.

Proíbe a distribuição na rede pública.

Arquidiocese de Aparecida – Diocese de São José dos 
Campos.

Principal interlocutor da Igreja católica na campanha 
contra a CE é o Pe. Rinaldo Roberto de Rezende, 38, 
pároco da Catedral de São Dimas.

Vereador Jose Antero de Paiva Grilo / PFL

Proíbe a distribuição na rede pública.

Arquidiocese de Aparecida – Diocese de São José dos 
Campos.

Apoio irrestrito da Diocese.

Vereador não informado.

Proíbe a distribuição na rede pública.

1

2

3

(continua)

n.
município / número do projeto 
/ situação

Autoria/ partido, finalidade do projeto ou lei, 
Arquidiocese – Diocese, apoio
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(continua)

Quadro 2 
Propostas de restrição à Contracepção de Emergência
Brasil – 2005-2008

Vetada pelo prefeito; veto derrubado pela Câmara.

14/05/2008 – Julgada ação movida pelo Ministério 
Público; lei é declarada inconstitucional pelo TJ do 
Estado de SP.

Vigência da Lei: 33 meses.

Pindamonhangaba-SP

13/2/2007 – Câmara rejeita veto do prefeito à lei 64/05.

01/06/2007 – Juíza da 1ª Vara Federal de Taubaté con-
corda com a Procuradoria que a Lei municipal afronta 
a Constituição 

Vigência da Lei: 4 meses.

Taubaté-SP

30/4/2005 – Aprovada pela Câmara de Vereadores Mo-
ção 684/2005, de repúdio à prescrição e uso da CE 

Ilhabela-SP – Projeto-lei n. 37/2008

27/06/2008 – Lei 607/2008 aprovada, em vigência.

Vigência da Lei: 18 meses (até dezembro 2009)

Câmara Federal – Projeto-lei n. 5.230, de 15/05/2005

31/01/2007 – Arquivado pela Mesa Diretora. 

22/02/2008 – Arquivado pela Coordenação de Comis-
sões Permanentes. 

Câmara Federal – Projeto-lei n. 5376, de 7/6/2005

02/04/2007 – Arquivado por requerimento do autor (é 
cópia quase idêntica ao projeto da Guadagni)

Câmara Federal 

Projeto-lei n. 1.413, de 26/06/2007

Vargem-SP – Lei n. 424/06

15/05/2006 – Aprovada e promulgada pelo prefeito. 

Pirassununga-SP – Projeto-lei n. 57/2005 

28/04/2008 – Lei 3.723/08 aprovada. 

18/06/2008 – Ementa para apurar inconstitucionalida-
de da Lei.

Arquidiocese de Aparecida – Diocese de Lorena.

Vereador Felipe Francisco Cesar Costa / PDT 

Proíbe distribuição na rede pública.

Arquidiocese de Aparecida – Diocese de Taubaté.

Contou com o apoio da Igreja. 

Vereador Carlos Lopes de Alvarenga Peixoto / PSC

Arquidiocese de Aparecida – Diocese de Taubaté.

Vereador José Roberto Campos / PV

Proibição da venda sem receita para menores de 18 anos.

Arquidiocese de Aparecida – Diocese de São J dos 
Campos.

Deputada federal Ângela Guadagni / PT (SP), membro 
da  Comissão Diocesana em Defesa da Vida, São José dos 
Campos-SP, desde 1997.

Alterar a Lei 9.363, que regula o Planejamento Familiar, 
do art. 226 da Constituição, para proibir a distribuição 
e recomendação pelo SUS e a comercialização pelas far-
mácias de métodos anticoncepcionais de emergência.

Deputado Carlos Nader / PL (RJ)

Proíbe a distribuição e recomendação pelo SUS e a co-
mercialização pelas farmácias de métodos anticoncep-
cionais de emergência. 

Luis Bassuma / PT-BA e Henrique Afonso / PT-AC

Proíbe a distribuição na rede pública. Justificativa: “O 
conhecimento das mulheres e dos profissionais de saúde 
ainda é relativamente escasso”. Então, “persistem duvi-
das, principalmente sobre o risco  de efeito abortivo”; 
“está ocorrendo utilização indiscriminada”.

Vereador José Claudio Bartholo / PFL

Proíbe a distribuição na rede pública.

Arquidiocese de Campinas – Diocese de Bragança Pau-
lista.

Vereador Jose Arantes da Silva / PSDC

Proíbe a distribuição da pílula do dia seguinte no âmbito 
do município. Proíbe igualmente distribuir DIU.

Arquidiocese de Campinas – Diocese de Limeira.
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(continua)

Quadro 2 
Propostas de restrição à Contracepção de Emergência
Brasil – 2005-2008

Deputado Valdomiro Lopes / PSB (base eleitoral em 
São. José do Rio Preto, onde hoje é prefeito)

Proíbe comercialização e utilização da pílula do dia se-
guinte no Estado de SP.

Arquidiocese Ribeirão Preto 2 –  Diocese de S. José do 
Rio Preto.

Vereador Emanuel Pedro Tauyr / PDS

Proíbe distribuição nas UBS.

Arquidiocese Ribeirão Preto 2 – Diocese de S. José do 
Rio Preto.

Deputado Sérgio Assis / PSB

Proíbe a distribuição gratuita da CE no Estado do MS

Arquidiocese de Campo Grande – Diocese Campo 
Grande. 

Bispo D. Vitorio Pavanello (desde 1986 em Campo 
Grande) dizia ter mais de 30 mil assinaturas aprovando 
este projeto.

Vereador Valter Viana / PHS

Proíbe a distribuição nas UBS locais. 

Arquidiocese de Maringá – Diocese Maringá.

Recebe apoio do Pe. Antonio Pádua Almeida, vigário 
geral da  Arquidiocese. 

Vereador Paulo Arildo Domingues / PSDB (católico ca-
rismático, tem nos católicos da cidade sua base eleitoral. 
Declarou: “Sigo a bíblia antes da Constituição”)

Proíbe a distribuição nas UBS do município.

Arquidiocese de Londrina. 

Vereador Mauricio Fernando Peixer / PSDB, coorde-
nador da Renovação Carismática Católica por quatro 
anos. Atualmente é presidente do Conselho Estadual da 
Renovação Carismática. Presidiu a Comissão que levou 
a TV Canção Nova para Joinvile. 

Proíbe a distribuição na rede publica de saúde. 

Arquidiocese de Joinvile. 

Vereador Lauro Kalfels / PSDB

Foi membro da Comissão Administrativa da Paróquia 
Imaculada Conceição.

Obriga estabelecimentos farmacêuticos varejistas a exi-
girem receituário para a venda. 

Arquidiocese de Joinvile.

Pe. Dúlcio Antonio de Araújo.

Estado de São Paulo – Projeto-lei 350/2005

24/02/2006 – Após receber vários pareceres, PL pronto 
para ir à votação na Assembleia Legislativa.

Aguarda votação. 

São José do Rio Preto-SP – Projeto-lei n. 126/05

22/8/2006 – Aprovado pela Câmara.

30/08/2006 – Vetado pelo prefeito com argumento de 
que é importante para evitar a gravidez e prevenir prá-
tica de aborto

Estado do Mato Grosso do Sul 

Projeto-lei n. 022/05 retirado da Assembleia Legislativa 
pelo autor em 06/12/2005.

Maringá-PR – Projeto-lei n. 9.431/05

Não foi possível obter informações consistentes sobre o 
destino deste projeto. 

Londrina-PR – Projeto-lei 81, de 31/05/2005

22/11/2005 – Retirado de pauta depois de a Secretaria 
Municipal de Saúde declarar que é administrado em 
casos extremos (como violência sexual). Em quatro 
meses apenas duas doses administradas.

Joinvile-SC – Projeto-lei n. 40/2006

21/3/2006 – Vetado pela Câmara Municipal

Joinvile-SC – Projeto-lei n. 132, de 25/5/2007

Matéria de jornal diz que “os vereadores rejeitaram o 
projeto porque a SMS declarou em ofício à Câmara que 
a pílula é fornecida apenas em caso de violência sexual, 
comprovada com BO e laudo médico. (...) Não existe 
uso indiscriminado na rede (...)  em 2006 apenas três 
doses administradas”.
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Como se observa no Quadro 2, parelelamente à apresentação do Projeto de 

Lei 66/2005 na Câmara de Vereadores de São José dos Campos, a então deputada An-

gela Guadagnin deu entrada na Câmara Federal a um Projeto de Lei 5230/2005 (caso 

7, no quadro), propondo a alteração da Lei 9.263/1996 de Planejamento Familiar, que 

regula o § 7º do art. 226 da Constituição. Antes mesmo de ser arquivado pela mesa 

diretora da Câmara Federal, em 2007, o projeto já havia se reproduzido em outro PL 

apresentado, em 2005, pelo deputado Carlos Nader/PL (caso 8), cujo conteúdo revela 

ser cópia quase integral da redação adotada por Guadagnin. Arquivado por requeri-

mento do autor em 2007, (quase) o mesmo texto ressurgiu no plenário da Câmara. 

onde se encontrava em tramitação até o final de 2009. Trata-se do PL 1413/2007 (caso 

9 no quadro), apresentado por dois deputados do PT, Luis Bassuma, da Bahia, e Hen-

rique Afonso, do Acre, ambos integrantes da Frente Parlamentar pela Vida, que reúne 

deputados e senadores contrários ao aborto. Como se constata, a atual vereadora em 

São José dos Campos (gestão 2008-2012), Angela Guadagnin – fortemente vinculada 

à Igreja católica e integrante da Comissão Diocesana em Defesa da Vida, São José dos 

Campos, desde 1997 – ocupa um lugar de destaque na onda de barreiras  promovi-

das, desde 2005, contra a Lei de Planjamento Familiar. 

Em relação à Lei 6.800/2005 aprovada pela Câmara de Vereadores de São José 

dos Campos, o veto do prefeito municipal – conhecedor do caráter inconstitucional 

Quadro 2 
Propostas de restrição à Contracepção de Emergência
Brasil – 2005-2008

Jundiaí-SP – Projeto-lei n. 9946/2008

19/02/2008 – Bispo D. Gil comparece à sessão da Câ-
mara.

11/03/2008 – Câmara aprova a

Lei n. 7025/2008

31/03/2008 – Prefeito sanciona 

Lei n. 7025/2008. 

18/02/2009 – TJ do Estado de SP revoga Lei.

Vigência da Lei: 10 meses.

Recife-PE, fevereiro de 2008 

Requerimento rejeitado pelo Ministério Público.

19

20

Vereador Cláudio Ernani Marcondes de Miranda / 
PSOL, médico e vinculado à Igreja Universal do Reino 
de Deus

Proíbe a venda e a distribuição pelo serviço público de 
saúde.

Arquidiocese de Sorocaba – Diocese de Jundiaí (tem Co-
missão Direito à Vida). 

CNBB e depois Associação de Mutuários presidida por 
uma coordenadora de Pastoral da Igreja Católica.

Requerimento solicitando a suspensão da distribuição 
da pílula do dia seguinte, em postos especiais, durante 
o carnaval.

n.
município / número do projeto 
/ situação

Autoria/ partido, finalidade do projeto ou lei, 
Arquidiocese – Diocese, apoio

da lei (porque a competência para estabelecer políticas nacionais de saúde é do Minis-

tério da Saúde) – não conteve os vereadores liderados pelo autor do PL, vereador Lino 

Bispo Rocha, sendo rejeitado pela Câmara, o que deu início a uma série de cinco con-

testações de leis municipais no Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo. 

O itinerário das leis inconstitucionais: a concentração demonstrada pelo mapa

é comum encontrar nos jornais, ou em textos de outra natureza, referências à 

votação de leis contrárias à contracepção na “região do Vale do Paraíba”. Ao consultar 

as circunscrições eclesiásticas católicas no Brasil, ou o mapa das sub-regionais da Co-

missão Episcopal Regional Sul 1, da CNBB,3 observa-se que essa região corresponde 

ao âmbito da Arquidiocese de Aparecida, que abrange seis cidades que protagoniza-

ram esses acontecimentos, além de constituir a base eleitoral da (então) deputada 

Guadagnin, que apresentou o primeiro da série de três PLs na Câmara Federal. Esse 

cômputo sugere que quase metade (45%) dos 20 processos relacionados no Quadro 2 

pode ser atribuída à capacidade organizativa da Igreja Católica naquela sub-regional, 

sediada em Aparecida. 

Entre as cinco dioceses da sub-regional Aparecida, três (Lorena, São José dos 

Campos e Taubaté) deram sua contribuição para a lista de 20 projetos listados no 

Quadro 2 (casos 1 a 6, sendo que quatro deles (São José dos Campos, Jacareí, Ca-

choeira Paulista e Pindamonhangaba) se transformaram em lei, devido à rejeição, 

por parte dos vereadores, dos vetos interpostos pelos prefeitos municipais, o que pro-

vocou ação da Procuradoria Geral da União para julgar a inconstitucionalidade das 

leis, em processos que tiveram duração mínima de quatro meses (Pindamonhang-

aba) e máxima de 33 meses (Cachoeira Paulista). 

No caso do município de São José do Rio Preto (diocese na qual se encontra 

um dos bispos signatários da Declaração de 2005, contrária à CE, apresentada no 

Anexo 1), observa-se uma peculiaridade que ajuda a perceber a promoção concen-

trada de interesses: ao mesmo tempo em que um vereador apresentava um Projeto 

de Lei (que foi vetado), um deputado estadual (com base eleitoral na mesma cidade) 

encaminhava Projeto de Lei na Assembleia do Estado de São Paulo. Em 2008, o autor 

do projeto, Valdomiro Lopes, elegeu-se prefeito de São José do Rio Preto. 

3. Disponíveis no site oficial da instituição <http://www.cnbb.org.br/ns/modules/mastop_publish/ 
?tac=Regionais>, acessado em 19/11/2009. 
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é importante salientar que a concentração existente no caso do Estado de 

Saõa Paulo ocorre em áreas geográficas de grande poder da Igreja Católica, e de 

grande concentração de renda per capta, indicando uma possível associação entre 

grupos da elite economica e setores religiosos de alta influência no Estado de Saõ 

Paulo. 

No Mato Grosso do Sul, é clara a interferência do bispo local, D. Vitório Pa-

vanello, notório por seu envolvimento em eventos anteriores: Campo Grande é uma 

das poucas capitais brasileiras que não dispõem de serviço de aborto legal porque o 

bispo, em pessoa, interditou a sala da Santa Casa onde deveria funcionar o serviço. 

Antes disso, ele já havia liderado um movimento pelo fim da fabricação do Cytotec 

no Brasil (BARBOSA &  ARILHA, 1993) . Paralelamente, em 2007, na capital do Es-

mapa 1
Situação das ações de restrição à contracepção de emergência, segundo 
Departamentos Regionais de Saúde
Estado de São Paulo – 2009

Fonte: Dados de investigação, elaborado por Margareth Arilha.  

tado, houve a denuncia de uma clínica “clandestina” de aborto na cidade, tendo como 

consequencia o processo judicial contra inúmeras moradoras do Estado.

Situação similar ocorreu em Recife, em 2008, onde a propria CNBB e depois a 

Aduseps – Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde, 

presidida pela coordenadora de uma Pastoral da Igreja, recorreram ao Ministério Pú-

blico, tentando vetar a distribuição da CE. Tudo isso liderado por D. José Sobrinho, 

bispo de Olinda, que foi logo excomungando o responsável pelo programa e a pro-

curadora de justiça. Foi esse mesmo prelado, que, no rumoroso ano de 2009, conde-

nou o aborto legal feito por uma menina de nove anos e atraiu a atenção da mídia 

nacional e internacional envolvendo distribuição generalizada de excomunhão, até, 

surpreendentemente, ser contido por um manifesto do Vaticano, em março de 2009.

Aspecto importante a ressaltar neste cenário é que embora o mapa apresen-

tado seja do Estado de São Paulo, as outras iniciativas de criação de barreiras foram 

realizadas em estados da regiao sul também importantes como celeiro de quadros 

estratégicos para a Igreja Católica, ou seja, Paraná e Santa Catarina. 

Município de Jundiaí : um caso  exemplar

A manchete “Justiça determina volta de distribuição de pílula do dia seguinte 

em Jundiaí”, publicada em 19/02/2009 em um jornal da cidade, encerra uma história 

iniciada anos antes. Quando D. Gil Antonio Moreira foi nomeado bispo da diocese 

de Jundiaí, em 2004, já encontrou na cidade grupos conservadores bem organizados, 

como o movimento carismático, herança de seu antecessor, D. Amaury Castanho, 

militante católico notório por levantar problemas a respeito de políticas públicas 

de atendimento a vítimas de violência: “Não tenho dúvida de que qualquer mulher 

que queira vai praticar o aborto por não precisar mais do BO. O boletim nos dava a 

certeza de que a mulher havia sido vítima de violência sexual e estava em gestação em 

conseqüência disso” (FSP, 12/03/2005).

D. Gil, seguindo a linha de seu antecessor, fundou a Comissão de Defesa da 

Vida e da Família e o Instituto Diocesano de Bioética, que, a exemplo de seus simila-

res da CNBB, representam espaços para o ativismo conservador, de leigos e religiosos, 

em assuntos sobre exercício da sexualidade, uso de qualquer tipo de contracepção 

(que não os chamados métodos naturais), acesso ao aborto legal e direito ao aborto. 

Em 2005 – enquanto outras dioceses colocavam em curso suas estratégias restritivas 
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às políticas de distribuição de CE – Jundiaí ensaiava para entrar em cena. O resultado 

se fez perceber logo no início de 2007, quando os temas relativos à saúde reprodutiva 

e a campanha católica contra o aborto em qualquer caso estavam na pauta da mídia, 

capturando o interesse público. 

Até maio de 2007, fatos relevantes da agenda política nacional e internacional 

colaboraram para manter em pauta o assunto: liberação do aborto até dez semanas 

de gravidez em Portugal; defesa pública do direito ao aborto por inúmeras autorida-

des brasileiras – do presidente da República a ministros de Estado e importantes for-

madores de opinião –; debate público sobre o início da vida, promovido pelo Supre-

mo Tribunal Federal, a propósito da Lei de Biossegurança; novos investimentos do 

Ministério da Saúde para ampliar a distribuição de contracepção de emergência; des-

criminalização do aborto na Cidade do México. Paralelamente, mas em sentido con-

trário, a Igreja católica também construiu uma agenda para manter seus argumentos 

em pauta: a visita do papa ao Brasil, prevista para maio de 2007, foi precedida pela 

Campanha da Fraternidade sobre o tema Direito à Vida, que, por sua vez, inspirou 

um ato público na cidade de São Paulo, reunindo cerca de duas mil pessoas, ou cinco 

mil na avaliação mais otimista. Houve, ainda, a sagração do primeiro santo brasileiro, 

cujo último milagre, comprovado pela Igreja, foi evitar um aborto, e a construção de 

um ícone antiaborto. Uma menina nascida, no final de 2006, foi anunciada para a 

mídia, pelo bispo emérito de Franca, dom Diógenes Silva Matthes, como um caso de 

sobrevivência à anencefalia. Meses depois, verificou-se que este não era o diagnóstico. 

Enquanto foi mantida viva, entretanto, a menina Marcela de Jesus, graças ao esforço 

de d. Diógenes, também contribuiu para sustentar o discurso antiaborto — por vezes 

articulado à reprovação do uso contracepção de emergência — na agenda da mídia. 

Este cenário ajuda a interpretar a atuação dos católicos conservadores de 

Jundiaí naquele ano. Segundo jornais locais, sete ônibus transportaram 250 fiéis li-

derados por D. Gil para participar do ato contra o aborto organizado pela Igreja 

católica em São Paulo, no final de março de 2007. Contribuir com 12% do total de 

manifestantes (num ato com 2 mil participantes) é algo significativo. é verdade que 

os jornais locais contribuíram, mesmo que tenham demonstrado algum potencial 

crítico. Retrancas4  estampadas num dos principais diários da cidade (Jornal de Jun-

4. Retranca, no jargão jornalístico significa uma palavra (ou mais), geralmente em caixa alta, aposta no alto 
do texto para identificá-lo, chamando a atenção do leitor.

diaí) são bons exemplos: DEFESA DA VIDA; PíLULA POLÊMICA; VENENO PARA 

BEBÊS; EM FAVOR DA VIDA. Termos (negativos, pejorativos e metáforas) cunhados 

e usados pelos porta-vozes da Igreja para se referirem às estratégias restritivas contra 

o acesso à CE ou ao direito ao aborto eram adotados na cobertura, até mesmo em 

matérias que denotavam um esforço jornalístico de ouvir opiniões contrárias aos 

argumentos da Igreja. Vale a pena relembrar que o uso acrítico de termos carregados 

de significados – negativos em relação à CE e ao aborto, ou, ao contrário, de valores 

altamente positivos atribuídos pela Igreja católica ao combate ao direito ao aborto 

– pode favorecer a aceitação tácita, pouco refletida, destes mesmos valores e signifi-

cados por parte dos leitores. Esse elemento – que será abordado mais adiante – é aqui 

destacado porque compõe importante nexo da ação que se completa no relato de 

ações explicitadas nas falas do bispo local e dos demais porta-vozes, que se referem a 

“conversas e entendimentos com a Secretaria Municipal de Saúde sobre a distribui-

ção da pílula do dia seguinte”, ou na afirmação, do próprio bispo, de que “o uso da 

pílula representa um assassinato”. 

A coordenadora da Pastoral da Mulher da diocese, por sua vez, em artigo 

de opinião publicado sob o título “POLÊMICA PíLULA: veneno para bebês”, reúne, 

num mesmo texto senso comum, os principais argumentos da campanha contra CE 

intensificada pela Igreja católica desde 2005. 

‘A gravidez pode ser indesejada antes de acontecer’. (...) Lastimo não poder impedir que o 
Ministério de Saúde utilize o dinheiro, dos impostos que pago, com as pílulas venenosas do 
aborto provocado. (...) Por considerar a vida humana sagrada, recuso-me a aceitar o aborto 
provocado. Há sempre outra saída. Mas a morte de indefesos, jamais!

O profissional que indica a pílula do dia seguinte, o homem que não assume o filho que está 
a caminho, a mulher que toma conscientemente o produto químico e a sociedade que a in-
centiva, são agentes da descamação endometrial e com ela tecem o véu mortuário que cobre 
silhuetas diminutas de bebês envenenados.

Por fim, antes de tratar do projeto que originou a lei em questão, ainda é pre-

ciso fazer referência a uma nota publicada num dos jornais de Jundiaí, em setembro 

de 2007, assinada pelo bispo de Jundiaí e os arcebispos das arquidioceses de Sorocaba 

(a qual Jundiaí está vinculada), São José do Rio Preto e Bauru, a única entre as quatro 

dioceses em cuja região nenhum projeto restritivo ocorreu. Sob o título Pobres são 

induzidos a aceitar anticoncepcionais, pode-se ler: 
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Queremos manifestar nossa decidida desaprovação à forma como vem sendo tratada essa 
questão em nosso Estado (...) no Sistema Único de Saúde. Assusta-nos que os pobres sejam 
induzidos a aceitarem a laqueadura, a vasectomia e o uso indiscriminado de anticoncepcionais 
como forma de evitar a concepção. Julgamos um grave atentado à vida a distribuição da cha-
mada “pílula-do-dia-seguinte”, sabidamente abortiva. 

Depois de reafirmar o efeito abortivo, os bispos prosseguem lamentando que 

“o aborto venha sendo citado como um expediente eficaz dentro do conjunto das me-

didas propugnadas para o que está sendo chamado de planejamento familiar”. Foi esse 

mesmo tom que imperou nos debates que proliferaram durante 2008, desde que o 

vereador (e médico cardiologista) Claudio Miranda, do PSOL, vinculado à Igreja Uni-

versal do Reino de Deus, apresentou, na Câmara de Vereadores, o Projeto-Lei n. 9.946. 

O bispo local, D. Gil, compareceu a uma sessão da Câmara para afirmar que 

pretendia negociar, com o prefeito local, a aprovação da lei. Rapidamente a Câma-

ra aprovou (11/03/2008) o projeto. Nessa votação houve apenas uma abstenção, a 

do vereador Enevaldo Ramos de Freitas , vinculado à Igreja Assembléia de Deus, 

opondo-se portanto à vinculação local da Igreja Católica com a Igreja Universal. O 

prefeito sancionou (31/03/2008) a Lei 7.025, que vigorou por quase um ano, até ser 

julgada inconstitucional, em 18/02/2009, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo . é importante documentar que neste processo, antes da sanção da lei, várias 

organizações buscaram mostrar às autoridades de saúde no plano estadual e nacio-

nal, que o processo em curso seria inconstitucional. O mesmo aconteceu com as or-

ganizações feministas, especialmente a Comissão de Cidadania e Reprodução, que 

não conseguiram  sensibilizar as autoridades do executivo municipal. Ao contrário, o 

assessor parlamentar da prefeitura municipal  chegou a argumentar naquele período  

que a pressão da Igreja Católica era muito forte, e que mesmo sabendo que o projeto 

era anticonstitucional não o vetariam para não contrariar a Igreja. Por outro lado, 

o próprio prefeito da cidade de Jundiaí, declarou que por ser um homem de fé não 

poderia vetar o projeto. 

O caso de Jundiaí pode ser considerado exemplar, entre os demais aqui rela-

tados, por diversas razões. Primeiro, é o único em que se verifica convergência entre 

os poderes Legislativo e Executivo: a aprovação do Projeto-lei pela Câmara de Vere-

adores foi sancionada como lei pelo prefeito. Como se pode observar no Quadro 2, 

nos demais casos em que os PLs se transformaram em lei, houve veto do prefeito. 

Outro aspecto a ser considerado é a participação da sociedade civil – movi-

mentos sociais, ONGs, órgãos representativos da categoria médica e até o partido 

(PSOL) ao qual o vereador era filiado –, que se mobilizou para debater a situação, se 

expressar pela mídia local, condenando os atos do político (PSOL). O aspecto dife-

rencial foi o fato de que tais organizações construíram e entregaram  e representação 

ao Ministério Público propondo uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN 

abril de 2008, dez instituições se articularam para dar entrada ao processo contra a 

lei sancionada: Comissão de Cidadania e Reprodução (CCR); Comitê Latino-Ame-

ricano e do Caribe para Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem – Brasil); Instituto 

Antígona; Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo); Dr. Aníbal 

Faúndes; Ipas; Rede Brasileira de Promoção de Informações e Disponibilização da 

Contracepção de Emergência (Rede CE); Jornadas pelo Aborto Legal e Seguro; Cató-

licas pelo Direito de Decidir; e Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Sexuais 

e Reprodutivos. O argumento básico era o de que a lei fere direitos humanos garan-

tidos constitucionalmente, afirmando-se o caráter seguro do uso do medicamento e 

enfatizando-se que se trata do único anticoncepcional que pode ser utilizado após 

a relação sexual, isto é, “em caso de violência sexual ou quando o método utilizado 

(camisinha ou outros) falhar com o objetivo de evitar a gravidez indesejada”. A ação 

desenvolvida teve importante repercussão na mídia local, especialmente por ter sido 

seguida de entrevista coletiva com a presença de representante da categoria médica 

e das organizações da sociedade civil, especialmente a Comissão de Cidadania e Re-

produção, a Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos sexuais e Reprodutivos, e 

a REDECE. O assunto foi amplamente debatido e o processo seguiu seu curso no 

âmbito do Poder Judiciário. .  

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) proposta pelo procurador 

geral de Justiça do Estado de São Paulo contra a Lei 7.025/08 foi votada, em 18 de 

fevereiro de 2009, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vale a pena ressal-

tar que o relator do caso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi Roberto 

Nallini, que compartia com Dom Gil Moreira espaço de editorialista do Jornal de 

Jundiaí, um dos mais importantes jornais da cidade, e que já havia se colocado publi-

camente contrário ao uso da contracepção de emergência em sua coluna.  Embora o 

fundamento para a inconstitucionalidade, como em todos os casos julgados em anos 

anteriores, foi a ofensa à separação de poderes: a legislação sobre políticas públicas 

de saúde cabe à União e aos Estados e os municípios estariam excedendo sua compe-

tência executiva em relação ao tema, não foi esta a única abordagem do relator e dos 

que participaram ativamente do debate. Houveram discussões e argumentações dife-
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renciadas, que tomaram em consideração o tema da contracepção de emergência em 

si, diferenciando-se portanto do que foi estabelecido em processos julgados anterior-

mente. Foram levantadas novas questões tais como: não cabendo ao município criar 

leis, não seria razoável dar a ele este direito no caso de leis que visem preservar a vida?  

A opinião dos brasileiros sobre a Contracepção de Emergência

No Brasil, a CE é medicação aprovada pelos órgãos de vigilância sanitária e dis-

ponível, comercialmente, mediante receita médica desde 1998, sendo também inclu-

ída, pelo Ministério da Saúde, nas normas técnicas de Planejamento Familiar (1996) 

e Violência Sexual, passando a ser adotada nos serviços de atendimento à violência a 

partir de 1997. A CE ainda faz parte das recomendações e orientações da Federação 

Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) e da Sociedade Bra-

sileira de Reprodução Humana (SBRH). Por sua vez, o Conselho Federal de Medicina 

(CFM), em resolução de 17 de janeiro de 2007, considera a CE o método alternativo 

para prevenção da gravidez, que não provoca dano nem a interrupção da mesma. 

O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp), no caderno de ética em 

ginecologia e obstetrícia, assegura que a CE é um direito da mulher e acrescenta que 

negar sua prescrição sem justificativa aceitável, mediante as possíveis e graves conse-

quências, constitui infração ética passível das medidas disciplinares pertinentes.

Para abordar a contracepção de emergência é preciso, antes, lembrar que a 

transição demográfica no Brasil caracteriza-se por dois aspectos de forte impacto no 

fenômeno aqui analisado: a universalidade da queda abrupta da fecundidade; e as 

particularidades marcadas por diversidade social e etária. Estamos nos referindo ba-

sicamente a dois fenômenos: manutenção de índices superiores de natalidade entre 

jovens; e permanente escassez de oferta de informação sobre meios contraceptivos 

para mulheres mais pobres, de qualquer idade, impedindo que elas tenham condi-

ções de regular sua fecundidade e decidir, segundo seus interesses, o número adequa-

do de filhos, como as demais mulheres de grupos privilegiados tiveram oportunidade 

de fazer, sem depender dos serviços públicos. 

Apesar da queda vertiginosa e até inesperada da fecundidade das brasileiras, 

o controle sobre o planejamento de filhos e do momento mais apropriado para tê-los 

ainda está longe de ser realidade em quase metade das gravidezes. Dados da Pesquisa 

Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS 2006) mostram que 

pouco mais da metade (54%) dos nascimentos registrados no Brasil, entre 2001 e 

2006, foram planejados para aquele momento, enquanto 28% eram desejados para 

mais tarde e 18% não foram desejados. Esse fenômeno, que os demógrafos chamam 

de falta de coincidência entre fecundidade desejada e observada, sugere a existên-

cia de necessidade de contracepção ainda não atendida pelos serviços de saúde. 

Outro fato que ocorre paralelamente ao anterior está relacionado às altas ta-

xas de fecundidade entre as mulheres mais jovens, variando de acordo com o grupo 

social. Em São Paulo, a diferença entre a fecundidade de adolescentes residentes em 

regiões mais carentes chega a ser 15 vezes superior à daquelas que moram em áreas 

com melhores recursos, mostrando a enorme lacuna de atendimento para esse seg-

mento (de mulheres pobres e jovens), que requer opções variadas de contraceptivos 

adequados, entre as quais a CE se destaca como escolha da qual a população jovem 

não pode prescindir. 

Pesquisadores que estudaram o uso da CE entre as estudantes universitárias 

afirmam que a prevalência de jovens que já haviam utilizado a CE pode ser consi-

derada relativamente alta, dada sua indicação para uso emergencial, embora as que 

tenham recorrido à CE foram justamente aquelas que apresentaram maior vulne-

rabilidade “contraceptiva”, ou seja, as que vivenciaram falhas do método usual (FI-

GUEIREDO, 2004). 

Pesquisa realizada pelo Ibope, em 2005, aponta que 71% dos católicos brasi-

leiros entrevistados eram favoráveis à distribuição gratuita da pílula do dia seguinte 

nos hospitais da rede pública de saúde. Do total da amostra pesquisada, 68% eram 

favoráveis ao uso do método, percentual inferior ao dos católicos. Esse é só um dos 

indicadores que apontam para o fato de que, comparados com o total dos brasileiros 

e brasileiras pesquisados, os fiéis católicos são menos conservadores e mais abertos. 

Mesmo entre aqueles que se consideram “muito praticantes” da religião, o percentual 

de aceitação do uso da pílula foi de 84%. Na pesquisa, a pergunta sobre a anticoncep-

ção de emergência foi formulada após curta apresentação: “Agora, vou descrever o 

que é uma pílula anticoncepcional de emergência. Essa pílula, mais conhecida como 

pílula do dia seguinte, é uma dose alta de pílulas anticoncepcionais que se pode to-

mar em até 72 horas depois de uma relação sexual desprotegida, para garantir que 

a mulher não engravide. Em sua opinião, os postos de saúde e hospitais devem ou 

não devem oferecer essas pílulas para as mulheres que foram estupradas e querem ter 

a certeza de que não ficarão grávidas? E para as mulheres que mantiveram relações 

sexuais sem usar qualquer método anticoncepcional e não querem engravidar?”
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tabela 2
Proporção de pessoas que afirmaram que os serviços públicos devem oferecer anticoncepção 
de emergência, por situações de uso, segundo características sociodemográficas 
Brasil – 2005
          

Em porcentagem

Características sociodemográficas
Em caso de 

estupro 
Em caso de rela-
ção desprotegida 

total de entrevistados  (N. abs. 2.002) 89,0 68,0

Católicos 90,0 71,0

Idade 16-34 anos 92,0 69,0

Idade 50 anos e mais 81,0 67,0

Instrução superior 91,0 50,0

Instrução até 4a série do ensino fundamental 84,0 71,0

Renda familiar 10 SM ou mais 79,0 51,0

Renda familiar até 1 SM 90,0 79,0

Residente na Região Nordeste 90,0 80,0

Residente na Região Sul 83,0 60,0

Fonte: CDD-Br, Ibope – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. Pesquisa de opinião dos católicos brasi-
leiros sobre direitos reprodutivos, relação Igreja-Estado e temas relacionados. São Paulo, 2005. Disponível em: <http://
ibope.com.br [pesquisas-opinião-2005]>.

Na Tabela 2, verifica-se que, entre os fiéis católicos, 90% são favoráveis à ofer-

ta desse contraceptivo nos serviços públicos para o caso de estupro e 71% em situa-

ção de falha ou não-uso de outro método. 

Como se observa, os índices superiores de aprovação à oferta gratuita da 

pílula do dia seguinte nos serviços de saúde referem-se, justamente, aos respon-

dentes de menor renda familiar, ou seja, aqueles com as menores possibilidades de 

adquiri-la no mercado ou de pagar por um aborto numa clínica. 

Considerações finais

A interpretação aqui exposta, a partir dos documentos analisados, demons-

tra que a influência do ativismo religioso conservador católico garante à institui-

ção a liderança para ações que desafiam a Constituição brasileira, promovendo a 

interrupção do fluxo da política de distribuição de contracepção de emergência, que 

atinge diretamente a significativa parcela da população sem recursos para adquirir 

esse meio contraceptivo nas farmácias. Os dados indicam também que há uma clara 

manifestação dos centros de poder da Igreja Católica, distribuídos geograficamente 

em diferentes Estados do Brasil, e que sustentam projetos de intervenção de suas  

principais lideranças, localizadas especialmente no interior do Estado de São Paulo, 

mais particularmente na região do Vale do Paraíba. .  

A condição da Igreja Católica como centro irradiador das ações restritivas se 

evidencia, primeiramente, pela capacidade de seus integrantes para agir na cena pú-

blica, sobretudo na mídia, como os principais (senão únicos) legítimos porta-vozes 

dos argumentos contrários à CE. Mas suas atividades não se restringem a isso. Do 

ponto de vista local e regional, este lugar privilegiado é resultado de ações prévias 

aos eventos aqui analisados – como a criação das Comissões em Defesa da Vida, nas 

dioceses de São José dos Campos, Jundiaí e São José do Rio Preto – e se estendem 

na interação com outras instituições (sobretudo os três poderes constituídos) e com 

profissionais preparados em suas fileiras ou recrutados preferencialmente entre polí-

ticos e médicos, como no caso específico aqui estudado. 

As ações restritivas identificadas pelo presente estudo podem variar desde 

sermões dirigidos aos fiéis nos ofícios religiosos e pelos canais de comunicação man-

tidos pela Igreja católica, até intervenções que incidem diretamente sobre os poderes 

Judiciário, Legislativo e Executivo, entre as quais se destacam três modalidades.

A primeira, e mais tradicional, consiste nos mecanismos para impedir a apro-

vação de legislação menos restritiva no âmbito do direito de família e na área de 

saúde reprodutiva. Bons exemplos são os questionários aplicados aos candidatos a 

cargos eletivos, juntamente com a ameaça de denunciar aqueles que não aceitarem 

se comprometer com os interesses conservadores da instituição. A pressão direta 

para impedir a implementação e/ou funcionamento de políticas públicas, o que se 

convencionou a chamar de “jogo nas antessalas do poder”, é uma segunda categoria 

consagrada da ação católica conservadora no Brasil e no mundo, provavelmente uma 

herança dos tempos anteriores à secularização do Estado. Essa estratégia foi farta-

mente adotada, por exemplo, por ocasião da implantação do primeiro serviço de 

aborto legal na cidade de São Paulo e em tantas outras, como o já mencionado caso 

do município de Campo Grande.

Em segundo lugar, a novidade dos últimos anos, descrita nas páginas anterio-

res, consiste numa cadeia de eventos articulados em intervenções realizadas a partir do 
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poder Legislativo (sobretudo municipal) voltadas contra as políticas do Estado, visando 

interromper o fluxo de funcionamento de políticas públicas já estabelecidas. O conheci-

mento do caráter inconstitucional desse tipo de “rebelião” não parece ser suficiente para 

refrear o ânimo dos religiosos católicos que desafiam o Estado, na tentativa de impedir a 

distribuição da contracepção de emergência para usuários das políticas públicas.

Em terceiro lugar é importante salientar que estas intervenções restritivas 

operam com estratégias político-discursivas voltadas tanto para o objetivo de in-

terromper as políticas de distribuição da CE quanto para fazer circular noções que 

promovem diferentes constrangimentos – para profissionais e usuários – em relação 

à CE, ao mesmo tempo em que justiçam os projetos de lei. Antes de concluir, vale 

mencionar algumas destas manobras.

A primeira delas consiste em estabelecer uma equivalência absoluta entre CE 

e aborto. O tradicional recurso de mencionar “o direito à vida”, “o homicídio”, “a vida 

de um inocente que não pode se defender” é acrescido das seguintes afirmações: a 

distribuição de CE corresponde à liberalização do aborto no Brasil; usar a pílula do 

dia seguinte é “tão grave moralmente como cometer um aborto”, ou ainda, “tudo o 

que a Igreja católica diz em relação ao aborto se aplica à CE”. 

Outra estratégia consiste na antecipação de existência social do embrião e do 

feto (referidos como criança, bebê, nenê) e dos laços sociais de parentesco referentes 

à paternidade e maternidade ameaçados pela CE. 

Com relação à indicação da CE para adolescentes, sobretudo para aqueles 

com menor acesso a outros métodos, o discurso restritivo endereça constrangimen-

tos à prescrição e uso do medicamento para esse público, mencionando os “efeitos 

catastróficos sobre a juventude” e as “consequências terríveis”. A “precocidade do 

uso”, o “consumo indiscriminado” e “os graves efeitos colaterais para os jovens que 

consomem a droga”, juntamente com a ideia de que os jovens deixarão de se precaver, 

abandonando o uso preservativo, também são muito mencionados pelos vereadores 

e religiosos católicos nas tentativas de estigmatizar a CE. 

Também o Estado é desafiado por esses discursos: “pobres são induzidos pelo 

Estado a aceitarem controle da natalidade”; “eu gostaria de impedir o Estado de gas-

tar o dinheiro dos impostos que eu pago”; “o Estado brasileiro está promovendo um 

grande atentado à vida”; “o ministro José Serra permite o aborto no Brasil”; “o Estado 

não pode substituir a decisão do cidadão”. Ao ser questionado sobre a inconstituciona-

lidade da lei aprovada em Jundiaí, o médico e vereador é claro a respeito do sentimento 

daqueles que se sentem iluminados por Canudos de Antonio Conselheiro, ao dizer: 

“Não tem problema: basta o prefeito aprovar. O município pode não seguir a lei”.

Por fim, para garantir aos usuários dos serviços públicos o acesso a meios 

contraceptivos disponíveis nas farmácias brasileiras, desde 1998, para qualquer cida-

dão com recursos para adquiri-los, é preciso apontar outro obstáculo  relacionado à 

política de distribuição da CE que o presente estudo permitiu entrever. Como exem-

plo, cita-se o caso emblemático de Joinville, onde um projeto foi vetado na Câmara 

Municipal porque os responsáveis pela distribuição de CE declararam que o medica-

mento era disponibilizado apenas em caso de estupro e que, naquele ano, haviam sido 

distribuídas apenas três doses! Também em São José dos Campos, quando teve início 

o processo na Câmara, a distribuição desse contraceptivo ainda não havia começado 

por falta de treinamento do pessoal. Em Jundiaí, os números de medicamentos dis-

tribuídos também eram irrisórios antes da lei e continuam depois da suspensão dela.5 

Não se trata de responsabilizar os profissionais nos serviços públicos. Ao contrário, o 

ponto importante é estudar e debater até que ponto as UBS são o lugar para oferta de 

CE e quais são as alternativas para superar a deficiência de acesso a um contraceptivo 

cuja eficácia, que se conta em horas, depende da rapidez de sua disponibilidade. 
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Em 12 de novembro de 2009, a Comissão de Cidadania e Re-
produção (CCR) realizou mais um seminário no Cebrap (Centro Brasi-
leiro de Análise e Planejamento), em São Paulo, dentro do Ciclo de De-
bates estratégicos sobre Democracia, Estado Laico e Direitos Humanos, 
que vem promovendo desde o ano passado. 

Conforme destacado por Margareth Arilha, diretora executiva 
da CCR, o Ciclo de Debates já abordou especialmente temas relacio-
nados ao ensino religioso no país, ao conservadorismo como impedi-
mento de avanços na visão social sobre as células-tronco, à situação da 
mortalidade materna no Brasil na perspectiva de direitos humanos, ao 
papel do Poder Judiciário brasileiro no tratamento das questões de di-
reitos reprodutivos, com ênfase no tema do abortamento, e à situação 
sobre acesso e uso do misoprostol no país.

Nessa ocasião, o tema em análise foi Contracepção de emergên-
cia no Brasil: dinâmicas políticas e direitos sexuais e reprodutivos, contan-
do com cerca de 50 participantes e exposições de especialistas, princi-
palmente das áreas médica, jurídica e sociodemográfica. O seminário 
teve o apoio do Cebrap e da Tides Foundation.

O evento notadamente ampliou os marcos referenciais do de-

bate no campo médico, jurídico e das políticas públicas, assim como no 

que se refere às percepções e ao uso que jovens adolescentes fazem desse 

método anticonceptivo. Tratou, além disso, de desconstruir diversos mi-

tos e estigmas que cercam o tema − com destaque para os efeitos do me-

dicamento, em especial de que seria abortivo −, os quais são usualmente 

reproduzidos em discursos (pseudocientíficos e/ou de corte religioso) e 

práticas institucionais que impedem, em particular às mulheres, o autô-

nomo exercício dos direitos humanos sexuais e reprodutivos garantido 

na normativa nacional e internacional. Casos emblemáticos, como os de 

Jundiaí e Pernambuco, e um mapeamento dos municípios de São Paulo 

com restrições à distribuição da contracepção de emergência também 

tiveram destaque, incorporando-se ainda aos debates uma análise do 

tema à luz do funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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As questões sobre as percepções e uso da contracepção de emer-

gência por adolescentes foram temas centrais da terceira mesa, descons-

truindo, também, diversos mitos e estigmas. A socióloga e pesquisadora 

Regina Figueiredo apresentou resultados de pesquisa que aborda vários 

aspectos relacionados ao comportamento sexual e ao uso da contracep-

ção de emergência entre jovens (meninas e meninos) do ensino médio 

de escolas públicas da rede estadual, no município de São Paulo. Ignez 

Perpétuo, médica, professora e pesquisadora demográfica, deu segui-

mento na mesma linha, tratando também do conhecimento e uso, por 

parte de jovens (meninas), dos métodos contraceptivos em geral e fo-

cando, em particular, o tema da contracepção de emergência na adoles-

cência à luz da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 2006. 

O caso de Jundiaí, mencionado em diversas falas ao longo do 

dia, sobre a Lei Municipal 7.025/08, que proibiu a distribuição da con-

tracepção de emergência nos serviços públicos e privados de saúde, der-

rubada um ano depois, em 2009, por ação judicial, foi detalhado pela 

secretária municipal de Saúde de Jundiaí, Tania Pupo. Finalmente, o 

médico especialista em sistemas de saúde, Paulo Puccini, encerrou o se-

minário analisando o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e suas implicações para a distribuição da contracepção de emergência, 

focando-se nas barreiras do acesso aos serviços de saúde e abordando o 

tema em três eixos: as mudanças propostas com o SUS; as dificuldades 

da mudança para a construção da integralidade; e a realidade do subfi-

nanciamento do SUS. 

O presente relatório destaca os conteúdos apresentados nas ex-

posições e registra os principais pontos de debates e intervenções reali-

zados com as(os) participantes após cada uma das mesas. Nesse sentido, 

busca compartilhar sobre os avanços na construção do debate público 

e das ações estratégicas, com vistas a contribuir para a vigência de um 

Estado laico e democrático, que garanta a efetiva implementação de 

leis e políticas públicas de acesso, informação e uso da contracepção de 

emergência, no marco dos direitos humanos sexuais e reprodutivos de 

mulheres e adolescentes.

A conferência de abertura ficou a cargo da advogada argentina 

Paola Bergallo, professora e pesquisadora na área de saúde e direitos 

reprodutivos, que apresentou, a partir do ponto de vista jurídico, uma 

importante e substantiva análise comparada do complexo panorama do 

acesso à contracepção de emergência em sete países da América Latina: 

Argentina, Colômbia, Chile, Equador, Honduras, México e Peru. 

A derrocada dos mitos científicos em torno da contracepção de 

emergência aconteceu logo na primeira mesa, com a exposição do médico 

ginecologista Jefferson Drezett, que, entre outros aspectos, explicou 

detalhadamente os mecanismos de ação desse método anticonceptivo. 

Em seguida, na mesma mesa, a professora da Unicamp e consultora 

da CCR, Maria Teresa Citeli, abordou os principais episódios e grupos 

que, em uma arena de disputas, limitam a oferta da contracepção de 

emergência no país, destacando a ação e o papel da Igreja Católica 

nesses processos. Nessa mesma linha, a diretora executiva da CCR, 

Margareth Arilha, complementou o cenário nacional, com o panorama 

de 21 municípios com tentativa de obstrução, em algum formato, do 

uso da contracepção de emergência, mapeando, ao mesmo tempo, para 

o Estado de São Paulo, a rota das esferas de poder da Igreja Católica 

onde a maioria desses municípios − não por acaso − se localiza. Assim, 

na geografia das rotas de poder político-religioso, vai se desenhando, 

cartográfica e politicamente, uma potencial e útil estratégia para o 

trabalho de incidência no campo dos direitos sexuais e reprodutivos.

Os aspectos jurídicos da contracepção de emergência no Bra-

sil foram abordados na segunda mesa pela advogada do Cladem/Brasil, 

Tamara Gonçalves, que apresentou o marco normativo nacional e in-

ternacional, bem como jurisprudencial que cerca o tema.1 A promotora 

de saúde do Ministério Público de Pernambuco, Ivana Botelho, expôs 

o caso ocorrido às vésperas do carnaval, em Recife, em janeiro de 2008, 

no qual, pela primeira vez, foi procurada pelo movimento de mulheres 

para garantir que a política pública de distribuição da contracepção de 

emergência não fosse revertida, relatando também sobre a atuação do 

representante da Igreja Católica na tentativa de obstruí-la.

1. Tamara Gonçalves substituiu Beatriz Galli (Ipas Brasil e Cladem/Brasil), quem 
preparou o material para apresentação, mas esteve impossibilitada de compare-
cer no dia do evento.
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tocolos de atenção ou normas de qualidade, conforme denominados 

em cada país. Trata-se, portanto, como destaca Bergallo, de um menu de 

diversos tipos de regras. 

Bergallo baseou-se, ainda, em importante estudo da peruana 

Rocio Villanueva, que aborda os debates sobre argumentos jurídicos no 

tema da CE na região latino-americana;3 desenvolveu seu trabalho no 

marco de uma consultoria para o Fundo Nacional de População das 

Nações Unidas (UNFPA), e teve também como fonte as informações 

jurídicas e políticas compiladas pelo Clae (Consórcio Latino-americano 

de Anticoncepção de Emergência), um interessante espaço de articula-

ção regional em torno da CE.4 

Como primeiro aspecto, Bergallo apontou que a situação é bas-

tante diversa no campo normativo e, às vezes, de políticas públicas de 

acesso à CE nesses sete países, dando-se em planos distintos − federal, 

estadual, municipal − a depender se são Estados federais (ex: Argen-

tina, México) ou unitários e, portanto, de acordo com a organização 

administrativa e grau de (des)centralização de poder e competências na 

elaboração e execução de normas, regras e políticas em cada país.

O segundo aspecto ressaltado é que essas regras, e por vezes as 

políticas públicas que existem sobre CE, também se dão em âmbitos 

diferentes e com características distintas: às vezes encontram-se no plano 

mais geral de uma lei de saúde reprodutiva; em outros casos a CE está 

prevista, por exemplo, em regras específicas em áreas de adolescentes, 

jovens e meninas. Constatou-se, também, a existência de importantes 

trabalhos no campo da violência sexual e de regras vinculadas à CE em 

vários desses países. A educação sexual é outra área em que ocorrem 

discussões jurídicas sobre o tema, na medida em que há lutas pela 

incorporação da informação sobre a CE na educação sexual em políticas 

públicas e regras de educação para adolescentes. Já em alguns poucos 

países, segundo Bergallo, verificou-se por vezes a consciência do papel 

da informação da contracepção em geral e da CE em particular, em 

programas que trabalham com grupos específicos de mulheres em 

3. Ver La anticoncepción oral de emergencia. El debate legal en América Latina, Ro-
cio Villanueva, IIDH/UNFPA, 2008, disponível em <http://lac.unfpa.org/web-
dav/site/lac/shared/DOCUMENTS/2008/Libro%203.%20Anticoncepcion%20
oral.pdf>.

4. Ver página web do CLAE, Consórcio Latino-americano de Anticoncepção de 
Emergência: <http://www.clae.info/>.

Panorama histórico e político do uso da contracepção de 
emergência na américa latina (Conferência de abertura)

O acesso à anticoncepção hormonal de emergência em sete países da 
América Latina
Paola Bergallo2 

A advogada argentina Paola Bergallo, pesquisadora em saúde 
e direitos reprodutivos, inaugurou o seminário apresentando, na con-
ferência de abertura, uma análise jurídica comparada do complexo pa-
norama do acesso à contracepção de emergência (CE) em sete países da 
América Latina: Argentina, Colômbia, Chile, Equador, Honduras, Mé-
xico e Peru. Conforme apontado por Margareth Arilha, a CCR entendeu 
necessário e relevante trazer contribuições em abordagens mais amplas 
como essa, para inclusive melhor situar o que acontece no Brasil no 
campo da CE em relação à América Latina.

Paola Bergallo pautou sua apresentação em investigação reali-
zada a partir do ponto de vista jurídico, em dezembro de 2008, e com 
atualizações de dados para 2009, sobre a situação da CE nos países re-
feridos. Na abordagem proposta, discorreu sobre a metodologia do tra-
balho e os principais diagnósticos sobre esses países resultantes da revi-
são de sentenças, leis e normas administrativas e de alguns importantes 
documentos de investigação sobre o tema. Desse trabalho também se 
originou um mapeamento de atores envolvidos nas disputas jurídicas 
em torno da CE e um “plano” de argumentos em disputa nos tribunais 
dos sete países.

No marco metodológico e do diagnóstico sobre a compilação 

de dados, Bergallo ressaltou que se buscou evidenciar as normas jurí-

dicas (com status de lei e as normas administrativas) que incluem a CE 

nos países analisados. Nesse campo, há diferentes tipos de normas com 

status de lei que são examinadas, sejam de caráter mais geral, sejam de 

temas específicos (ex: leis de saúde integral; de saúde sexual e reproduti-

va ou planejamento familiar; leis específicas de CE; de violência sexual; 

crianças e adolescentes, etc.). O mesmo ocorre em relação às normas 

administrativas, que podem ser decretos, resoluções ministeriais, pro-

2. Advogada argentina, doutora pela Universidade de Stanford, professora do 
Depto. de Humanidades da Universidade de San Andrés, pesquisadora do Cie-

pp e do Cedes.
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Nesse sentido, o quadro a seguir mostra o panorama do perfil 
de leis e normas administrativas, litígios e sentenças, que foram sendo 
apresentados, referidos e analisados por Bergallo ao longo de toda sua 
exposição:

leis e normas 
administrativas

litígios Sentenças

n Positivas n Pró-ativos n Positivas

Argentina Peru Colômbia

Chile (recente − 2010) n Restritivos México

Colômbia Argentina Peru (antiga)

Equador Colômbia Argentina (instância inferior)

Honduras Chile n Negativas

México México Argentina

Peru Chile

n Negativas Equador

Peru (recente)
Honduras

A partir desse quadro, e conforme destacou Bergallo, é possí-
vel observar que, no Poder Judiciário, tem-se adotado em geral uma 
linha de trabalho de oposição, mais notória, de litígios restritivos, 
havendo um caso excepcional − Peru − com um litígio pró-ativo, 
mas que recentemente retrocedeu, restringindo o acesso à CE. Entre 
os sete países investigados, o Peru foi o único que teve um litígio des-
sa natureza, levado pela defensoria do povo, para fazer exigível uma 
norma positiva que não se cumpria. Único caso, portanto, de uma 
ação pró-ativa para avançar no acesso à contracepção de emergên-
cia, segundo Bergallo.

Por outro lado, existiram estratégias de trabalho no âmbi-
to legislativo e na produção normativa do Poder Executivo quanto 

do uso do medicamento e do exercício dos direitos humanos das mulheres em 
jogo; b) Litígios restritivos: aqueles voltados à restrição ou proibição dos direitos 
humanos das mulheres no acesso e uso à CE garantidos em normas jurídicas, 
políticas públicas e/ou decisões judiciais positivas, obstaculizando a sua imple-
mentação e cumprimento. Essa perspectiva poderia ser aplicável obviamente a 
outros temas e para litígios de âmbito tanto nacional quanto internacional na 
proteção dos direitos humanos das mulheres, já que é nesse marco jurídico-
político contemporâneo que atuamos para incorporar os direitos sexuais e re-
produtivos como direitos humanos e em uma perspectiva de gênero.

situação de maior vulnerabilidade, com portadoras de deficiência, de 

povos originários, etc.
O terceiro e mais relevante aspecto apontado por Bergallo é o 

foro dos tribunais enquanto importante espaço de discussão. Embora 
aí talvez os debates ocorram com menos frequência, os efeitos políticos 
das discussões jurídicas são muito ampliados. Torna-se, portanto, um 
importante foro de disputa − ainda que talvez dada de forma precária e 
pouco sofisticada −, cujo efeito político é relevante e será central para o 
estudo da situação jurídica do tema da CE nos países. 

Outros aspectos referem-se a discussões sobre cobertura no sis-
tema de saúde pública e a regras que incorporam as prestações devidas 
por aqueles que cobrem os serviços privados, na medida em que tam-
bém haja planos de subsídio e, em alguns casos, prevendo normas espe-
cíficas sobre cobertura da CE. Incluem-se discussões sobre os Conselhos 
de Saúde Reprodutiva que, em alguns casos, incorporam explicitamente 
a obrigação de dar informação sobre a CE. Há ainda um plano de dis-
cussão que tem a ver com a realidade do funcionamento das normas e a 
efetiva disponibilidade da CE no mercado, nos serviços de saúde, e, em 
particular, quanto às normas sobre a disponibilidade nas farmácias e as 
medicinas essenciais. Por fim, têm-se os debates no plano da realidade 
do acesso à informação sobre o tema nos fatos em si, em relação às pro-
messas estabelecidas nas leis e normas administrativas.

Importa ressaltar que as estratégias jurídicas estão marcadas 
por litígios que Bergallo apresenta como pró-ativos ou restritivos em re-
lação a leis e normas administrativas que a expositora caracterizou como 
positivas (incorporam a CE) ou negativas (restringem/proíbem acesso à 
CE), assim como sentenças que ela também classificou como positivas ou 
negativas. Em seu diagnóstico, portanto, Bergallo traçou uma análise e 
relação do/entre o perfil dos litígios (pró-ativos ou restritivos/negativos) 
relevantes no tema da CE levados aos tribunais nesses países; o perfil das 
leis/normas administrativas (positivas ou negativas/restritivas) e o perfil 
das sentenças judiciais (positivas ou negativas/restritivas).5 

5.  Nota da relatora: A partir da estimulante proposta de reflexão e do excelen-
te diagnóstico apresentado por Paola Bergallo, talvez pudéssemos, a título de 
contribuição no campo conceitual, tentar definir resumidamente, mas em um 
sentido amplo nas suas possibilidades, e no contexto da CE, como: a) Litígios 
pró-ativos: aqueles voltados à exigibilidade da implementação e cumprimento 
das normas jurídicas, políticas públicas e/ou decisões judiciais positivas de aces-
so à CE ou até mesmo ainda à revogação de normas jurídicas, políticas públicas 
e/ou decisões judiciais negativas/restritivas de acesso à CE, buscando a garantia 
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estratégia gradual de inserção do direito ao aborto na região e, por isso, 
não querem que haja nenhum avanço no debate da CE e estabelecem 
sua oposição da mesma forma que o fazem no tema do aborto;

n  a argumentação é muito pouco sofisticada no embasamento do direi-
to à vida, alegada de forma absoluta, no sentido da discussão e pro-
teção desde o começo da vida, e baseada em evidência pseudocientí-
fica; não há moderação/ponderação em relação ao reconhecimento 
do direito à vida que inclusive reflita o sentido comum dos sistemas 
jurídicos da região;

n  verifica-se ausência de reconhecimento dos direitos das mulheres e 
dos diretos reprodutivos em particular; não aparecem, principalmen-
te nas sentenças de 1ª geração, alusões ou afirmações sobre direitos 
das mulheres para além dos direitos do pré-embrião; 

n  a defesa das causas encontra-se geralmente nas mãos de defensores 
públicos sem formação no tema. Principalmente nos primeiros lití-
gios, que, em geral, são contra os Ministérios da Saúde ou contra ins-
tâncias específicas que autorizam a aprovação de medicamentos, as 
causas são defendidas por atores jurídicos técnicos de defesa dos me-
dicamentos ou dos ministérios, e não apareciam, ao menos em uma 
primeira época, considerações sobre direitos reprodutivos ou direitos 
das mulheres e, portanto, continham deficiências técnicas importan-
tes e perfil muito baixo, que foram refletidos em sentenças negativas.

No campo normativo, como indicado no quadro geral inicial-
mente apresentado, há leis e/ou normas administrativas positivas em 
relação à CE em todos os países estudados: Argentina, Chile,7 Colômbia, 

7. Nota da relatora: Em 28 de janeiro de 2010 foi publicada no Diário Oficial e 
entrou em vigência no Chile a Lei nº 20.418, que fixa normas sobre informação, 
orientação e serviços em matéria de regulação da fertilidade, tendo sido pro-
mulgada pela presidente da República, Michelle Bachelet Jeria, em 18 de janeiro. 
Esta nova lei inclui a entrega da contracepção de emergência nos consultórios e 
a educação sexual nas escolas, colégios e liceus do país. Conteúdos fundamentais 
da lei: 1. Reconhece o direito a receber educação, informação/orientação para 
a regulação da fertilidade que permita decidir sobre os diversos métodos. Esta 
informação deve ser proporcionada de forma clara, completa e, se for o caso, 
confidencial e deve prevenir a gravidez precoce, as infecções de transmissão se-
xual e a violência sexual e suas consequencias. 2. Reconhece o direito a eleger e a 
aceder aos métodos de regulação da fertilidade feminina e masculina. 3. Estabe-
lece o dever dos órgãos da Administração do Estado competentes na matéria, de 
adotar as medidas que garantam o exercício de tais direitos. Deverão, ademais, 
colocar à disposição da população os métodos anticonceptivos, tanto hormo-
nais − incluídos os de emergência − como não hormonais (naturais e artifi-
ciais). Outros aspectos importantes: Em seu artigo 2º, a Lei 20.418 prevê: “Toda 

ao tema. Nesse caso, há algumas instâncias de trabalho positivas e 
também projetos, como em Honduras, de regras restritivas. Por-
tanto, trabalhou-se nessas duas frentes, em geral com mais êxito em 
formular normas que incorporam a CE; mas também se obtendo 
normas que restringem a difusão e uso da CE, como no caso de Hon-
duras. Em alguns dos países analisados também há projetos de lei 
de perfil restritivo, mas, segundo Bergallo, não têm sido aprovados 
e nem ganham força nas instâncias parlamentares, com exceção do 
que aconteceu em Honduras.

Em relação aos litígios, conforme indicado no quadro ge-
ral, estão apontados em uma coluna os casos em que houve litígios 
pró-ativos e restritivos e, na coluna das sentenças, os resultados, os 
quais − como destacou Bergallo − nem sempre refletem a primeira 
tentativa de restrição do litígio. Na coluna dos países em que se litigou 
para restringir o acesso à CE, por exemplo, salvo nos casos de Argen-
tina e Chile, os resultados foram positivos, no sentido de que ao final, 
na sentença, ganhou a postura que defendia a legalidade da CE. Assim, 
Colômbia, México, Peru (até há muito pouco tempo) e a Argentina 
(em níveis de províncias, o que equivale a âmbitos estaduais) têm sen-
tenças que ratificaram a legalidade ou constitucionalidade da CE. Por 
outro lado, Equador, Chile (desde 2008), Peru (atualmente, com a re-
cente decisão de 2009)6 e Argentina (desde 2002) convivem com sen-
tenças negativas quanto à legalidade da CE, restringindo seu acesso.

Quanto ao perfil dos litígios (todos restritivos, com exceção do 
caso peruano), em geral:
n  são iniciados por funcionários ou organizações em “defesa do direito 

à vida” (pró-vida);
n  as discussões ocorrem em torno do debate sobre o aborto, já que a opo-

sição à CE alega que ela é abortiva; então, a razão pela qual se trata tanto 
do tema é porque os conservadores percebem a CE como parte de uma 

6. Nota da relatora: Em 14 de janeiro de 2010, um grupo de pessoas e organiza-
ções de mulheres do Peru apresentou demanda contra o Estado do Peru pe-
rante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 
Estados Americanos, pelos efeitos produzidos pela recente decisão do Tribunal 
Constitucional que proíbe a distribuição gratuita das pílulas de anticoncepção 
oral de emergência (CE). A organização não governamental Centro Interame-
ricano para la Gobernabilidad (CIG) lidera este processo. Ver mais notícias em 
<http://www.centrogobernabilidad.org/node/84>. Fonte: Comité Asesor Jurí-
dico Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia. Há também outras 
iniciativas em desenvolvimento nessa linha e quanto a esse aspecto.
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leis que incorporam Ce
Normas administrativas 

que incorporam Ce

Lei de Saúde Integral (Equador) Normativa de Saúde Sexual e 
Reprodutiva ou Planejamento Familiar 
(Argentina, Colômbia, Chile, México, 
Peru, Honduras)

Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva ou 
Planejamento Familiar (nenhum país 
incluía a CE em normas legislativas desse 
tipo até 2009)

Normas de atenção a vítimas de violência 
sexual (Colômbia, Chile, Argentina − em 
nível provincial, Equador, Honduras, 
México)

Lei de Informação, Orientação e Serviços 
em matéria de Regulação da Fertilidade 
(Chile − recente 2010)

Normas específicas de atenção a crianças 
e adolescentes (Colômbia e Honduras)

Lei de Violência Sexual (Colômbia)

Lei sobre crianças e adolescentes 
(Colômbia)

Lei específica sobre CE (Província de 
Rio Negro, Argentina são permissivas; 
Honduras é restritiva)

Projetos de Lei recentes (PL de violência 
de gênero na Argentina; em vários países 
começa a discussão de PLs no marco da 
saúde sexual e reprodutiva)

A realidade em que convivemos é diversa e, quando se revi-
sam as notícias públicas, tem-se uma percepção de muita restrição, 
mas o acesso, ao menos no mercado, parece ser bastante amplo, in-
clusive nos países com decisão restritiva em tribunais superiores. O 
caso do Equador é mencionado como exemplo: após uma decisão 
judicial restritiva do acesso à CE do Tribunal Constitucional (2006),9 

9. Nota da relatora: A propósito do Equador, vale mencionar que o Tribunal 
Constitucional, em 2006, decidiu suspender indefinidamente o registro farma-
cêutico da anticoncepção de emergência e assim prevenir sua venda e distribui-
ção. A decisão originária recorrida e confirmada pelo Tribunal veio do Terceiro 
Juiz Civil de Guayaquil, que em 2004 suspendeu de maneira definitiva a outorga 
do registro sanitário para a comercialização e distribuição da marca comercial 
de AOE “Postinor 2”. Vale também informar que, em 2009, a decisão do Tri-
bunal do Equador foi eleita pelo público, com mais de 1.500 votos pela web, 
como a decisão ganhadora do Prêmio Garrote − pior decisão relacionada com a 
equidade de gênero − no marco do Premio Género y Justicia al Descubierto 2009 
de Women´s Link Worldwide. A solicitação de suspensão da CE no Equador é, 
entre outros aspectos, argumentada na violação do direito à vida. O Tribunal 
Constitucional conclui que o medicamento Postinor 2 atua como um agente 

Equador, Honduras, México e Peru. Quanto à presença de normativas 
negativas, apenas Honduras encontra-se nesta situação (advento recen-
te de acordo emitido pelo governo instalado com o golpe de Estado).8 

O quadro apresentado a seguir remete aos diferentes âmbitos e 
áreas em que essas leis e normas estão contempladas nos diversos países. 

Na análise e relação entre o perfil dos litígios e o perfil das 
normas, Bergallo ressaltou a complexidade da situação diante de 
uma realidade tão heterogênea e diversa, que a expositora qualificou 
por vezes até como “esquizofrênica”. 

Bergallo destacou o interessante fato de existir em todos os pa-
íses uma lei ou norma administrativa que inclui a CE, apesar de, em 
geral, serem mais conhecidos os litígios de obstrução pela ampliação 
política que estes costumam ter na mídia. Mas há que se fazer notar 
que, em vários países onde há litígios restritivos ou sentenças negativas, 
existem também normas jurídicas positivas posteriores que promovem 
a distribuição e o acesso da CE em distintas perspectivas, ela explica. 

pessoa tem direito a decidir livremente, sem coação de nenhuma natureza e de 
acordo com suas crenças ou formação, os métodos de regulação da fertilidade 
feminina e masculina, que conte com a devida autorização e, do mesmo modo, 
aceder efetivamente a eles, na forma prevista no artigo 4º. Contudo, naqueles 
casos em que o método anticonceptivo de emergência seja solicitado por uma 
pessoa menor de 14 anos, o funcionário ou facultativo que corresponda, seja do 
sistema público ou privado de saúde, procederá à entrega de dito medicamento, 
devendo informar, posteriormente, ao pai ou mãe da menor ou ao adulto res-
ponsável que a menor indique”. Cabe notar também, todavia, que o artigo 4º 
da lei estabelece: “Em todo caso, não serão considerados anticonceptivos, nem 
serão parte da política pública em matéria de regulação da fertilidade, aqueles 
métodos cujo objetivo ou efeito direto seja provocar um aborto”. (Tradução 
livre). Fontes: Boletín nº 156, 28 de enero de 2010, Movimiento Manuela Ra-
mos (www.manuelaenelcongreso.org)  e Comité Asesor Jurídico Internacional 
sobre Anticoncepción de Emergencia. Para acessar diretamente o texto original 
e na íntegra da Lei 20.418, de 2010, ver Biblioteca Nacional do Congresso do 
Chile: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010482&idParte=&idVersi
on=2010-01-28>. 

8. Nota da relatora: Acordo n. 2744, publicado em 24 de outubro de 2009, emitido 
pela Secretaria de Saúde (faculdades delegadas pelo presidente da República 
de Honduras mediante Acordo Executivo 36-2009, de 29 de junho de 2009), 
proibindo totalmente o acesso da CE no país: proíbe a promoção, o uso, a venda 
e compra relacionada com a pílula anticonceptiva de emergência, assim como a 
distribuição, paga ou gratuita e comercialização de fármacos da CE em farmácias, 
drogarias ou qualquer outro meio de aquisição. Fonte: Diario Oficial de la Repú-
blica de Honduras, La Gaceta  n.32.045, Sección A.7(Decretos y Acuerdos).
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Assim, a expositora conclui que o perfil das normas positi-
vas é marcado pelo seguinte:
n  normas, em geral, fragmentadas por temas (violência, adolescentes, 

educação sexual);
n  convivem, às vezes, com sentenças restritivas, o que permite olhar de 

forma mais diversa e menos monolítica o tema, não centrando só no 
Poder Judicial a análise da situação;

n  várias dessas normas foram aprovadas em âmbito estadual (provin-
cial), nos países federais;

n  em alguns casos, costumam ser seguidas por problemas de implemen-
tação e cumprimento e, em certas ocasiões, motivam processos de ju-
dicialização, haja vista o caso do Peru, que tinha uma norma positiva, 
mas não políticas para implementá-la. 

Isso é importante, segundo Bergallo, no campo das estratégias, 
para pensar o trabalho pró-ativo, por exemplo, de quebrar a distância e 
a defasagem entre as promessas das normas e as práticas de acesso real 
pelas mulheres, jovens e meninas. Bergallo comentou, também, que em 
alguns casos é o simples fato da sanção das normas que dá lugar a um li-
tígio. Os litígios são apresentados por vezes contra a primeira aprovação 
do medicamento pelas autoridades e, em outros casos, pelo alto perfil 
que as leis ou normas dão à CE, gerando uma ação judicial. Fica assim 
clara e direta a relação entre leis/normas administrativas sobre CE e a 
judicialização.

As normas positivas, portanto, quando emitidas e seguidas 
por problemas de implementação podem gerar uma ação judicial para 
exigir seu cumprimento (litígio pró-ativo) e, ao mesmo tempo, serem 
questionadas na sua legalidade como vem ocorrendo (litígio restritivo). 

A partir da revisão desse complexo emaranhado de normas 
jurídicas e sentenças judiciais dos sete países analisados, Bergallo 
apontou, portanto, os avanços e embates no tema, destacando que, 
na realidade de vários desses países, situações jurídicas permissivas 
convivem com instâncias específicas ou limitadas de restrição à CE, 
resultantes por vezes da falta de implementação das normas vigen-
tes. Como resultado central no diagnóstico sobre a situação jurídica 
dos países em relação ao acesso à CE, configuram-se, de maneira 
geral, três grupos de situação, como se segue:

logo surgiu uma norma com data posterior (Lei de Saúde Integral),10 
que incorporou o uso da CE para casos de violência. Bergallo desta-
cou o fato de não haver, ao menos até aquele momento de 2009, ne-
nhuma Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva ou Planejamento Familiar 
que incorpore o acesso e uso da CE. A expositora indicou os aspectos 
positivos das previsões específicas permissivas nas leis da Colômbia e 
em províncias da Argentina (ver quadro de leis). Há também alguns 
projetos de lei que, em sentido restrito, visam ampliar a legalidade 
da CE. Quanto às normas administrativas, a expositora comentou 
que, em todos os países envolvidos nessa investigação, há alguma 
inclusão da CE em temas específicos, inclusive em Honduras, antes 
do advento do projeto que resultou na publicação do acordo emitido 
pelo governo de fato (ver quadro de normas administrativas).

Para Bergallo, isso se relaciona talvez com o fato de que, em 
vários dos países investigados, os funcionários públicos na gestão do 
Estado e os legisladores parecem ter uma visão mais ampla e com-
plexa da legalidade e das necessidades das políticas públicas do que 
o Poder Judiciário.

para impedir a implantação do zigoto após a fecundação do óvulo e, portanto, 
atenta contra a vida do feto. Igualmente, o Tribunal afirma que o direito à vida 
prima sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Finalmente, conclui 
que a certificação do Postinor 2 constitui um ato ilegítimo de autoridade públi-
ca, e decide suspender o registro para impedir a sua comercialização. A Reso-
lução do Tribunal Constitucional do Equador foi publicada no Registro Oficial 
No. 297, SUPLEMENTO, do dia 22 de junho de 2006. Ver: <http://uncovered.
womenslinkworldwide.org/es/nominations/2009>.  

10. Nota da relatora: A Lei Orgânica de Saúde do Equador − Lei n. 2006-67 − foi 
publicada no Suplemento Registro Oficial n. 423, em 22 de dezembro de 2006. 
No Capítulo VI, Da Violência, o artigo 31 da referida lei prevê: “O Estado re-
conhece a violência como problema de saúde pública. É responsabilidade da 
autoridade sanitária nacional, dos serviços de saúde, organismos secionais, 
outros organismos competentes e da sociedade em seu conjunto, contribuir à 
diminuição de todos os tipos de violência, incluídos os de gênero, intrafamiliar, 
sexual e seu impacto sobre a saúde”. O artigo 32 especificamente estabelece que: 
“Em todos os casos de violência intrafamiliar e sexual, e de suas consequências, 
se brindará atenção de saúde integral às pessoas afetadas. O pessoal dos serviços 
de saúde tem a obrigação de atender os casos de violência intrafamiliar e sexual. 
Deverão ministrar, entre outros, anticoncepção de emergência, realizar os pro-
cedimentos e aplicar os esquemas profiláticos e terapêuticos necessários, para 
detectar e prevenir o risco de contrair infecções de transmissão sexual, especial-
mente o HIV e hepatite B, prévio aconselhamento e assessoria à pessoa afetada, 
com seu consentimento informado expresso por escrito” (tradução livre). O 
texto original e integral da lei está disponível em <http://www.bioetica.org.ec/
leydesalud.pdf>.
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Países em situação jurídica ambivalente estável
 
Por coexistirem sentenças negativas e normas positivas, em que 

a restrição ao acesso, distribuição e compra da CE não é total, Bergallo 
classificou nessa categoria apenas a Argentina. 

A situação na Argentina é restritiva e ambivalente no acesso à 
CE em relação a certos grupos. A CE é incluída em algumas leis, nor-
mativas sanitárias particulares e políticas para o tratamento da saúde 
reprodutiva, temas de violência ou juventude. Entretanto, nem sempre 
está abertamente à disposição da demanda, e a difusão no mercado 
pode ser maior do que sua integração em políticas públicas de violência 
ou educação sexual.12 

Além disso, a situação é ambígua do ponto de vista jurídico, 
pois essas normas permissivas convivem com decisões judiciais que de-
clararam a inconstitucionalidade da CE, por considerar seu mecanismo 
de ação abortivo e que, portanto, viola o direito à vida do pré-embrião. 
Na Argentina, a Corte decidiu pela restrição do acesso à CE nas políticas 
de distribuição gratuita ou subsídio. Essa limitação surgiu da proibição 
da Corte Suprema de um tipo especial da CE e de decisões de tribunais 
inferiores em nível provincial (estadual), que interromperam sua distri-
buição gratuita. A situação não é de restrição total, já que na Argentina a 
CE é distribuída e comercializada, mas em algumas localidades essa dis-
tribuição foi limitada por litígios ainda pendentes de resolução final.13 

Bergallo destacou que nessa situação ambivalente poderia até 
incluir, ainda, países como Peru e Chile, mas, nesse momento, a exposi-
tora considera somente a Argentina, caracterizando a estabilidade dessa 
condição pelo tempo em que o país já vem se mantendo nessa situação, 
desde 2002. Para os demais, essa situação é mais recente, em função das 
sentenças proferidas em outubro de 2009, no Peru, e em 2008, no Chile, 
encaixando-se melhor, portanto, na categoria dos que seguem uma ten-
dência de expansão na restrição do acesso à CE e também porque ambas 
as sentenças − chilena e peruana −, consideradas de “nova geração”, têm 
discursos mais sofisticados do que aqueles que determinaram a incons-
titucionalidade da CE na decisão da Argentina de 2002. 

12. Ver: Bergallo, La compleja introducción de la anticoncepción hormonal de 
emergencia en Latinoamérica.

13. Ver: Bergallo, La compleja introducción de la anticoncepción hormonal de 
emergencia en Latinoamérica.
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Países em situação jurídica positiva, de acesso em expansão 

Nesse grupo, no momento, Bergallo inclui Colômbia, Mé-
xico e, em menor medida, Equador, em situação de clara expansão 
gradual do acesso à CE, por terem mais sentenças, normas adminis-
trativas e leis positivas em que a permissão da CE é expressamente 
prevista; a CE encontra-se disponível no mercado e, por vezes, está 
garantida em políticas públicas específicas. 

A permissão da CE, tal como visto anteriormente, é mencio-
nada especificamente em leis, normativas sanitárias e políticas sobre 
saúde reprodutiva, violência ou juventude. Além disso, na Colômbia 
e no México os tribunais ou as cortes superiores têm emitido de-
cisões favoráveis à legalidade da CE e à constitucionalidade de sua 
autorização e distribuição, em que expressam não haver qualquer 
violação do direito à vida. De outro lado, no Equador, como também 
já mencionado, após sentença negativa/restritiva do Tribunal Cons-
titucional, o parlamento sancionou uma lei que exige a entrega da 
CE em casos de violência, revertendo, de alguma forma, o infundado 
antecedente judicial que a declarava como abortiva. Nesses países, 
a situação jurídica positiva se traduz na disponibilidade da CE no 
mercado farmacêutico e é complementada, às vezes, por políticas 
públicas específicas.11

11.  Ver: Bergallo, Paola. La compleja introducción de la anticoncepción hormo-
nal de emergencia en Latinoamérica: una mirada desde el derecho compara-
do. Disponível em: <http://www.ccr.org.br/uploads/eventos/seminarionov09/
apresentacoes/introduccion_anticoncepcion_latino.pdf>.
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acesso à CE. Se o medicamento não é considerado para os conservadores 
um “método seguro e aceitável” para uso contraceptivo das mulheres, 
supostamente não deveria estar de fato acessível a nenhuma delas. Nessa 
linha a legislação de Honduras responderia a certa lógica de coerência, 
pois não faz sentido permitir a venda da CE no mercado e restringir ou 
proibir sua distribuição pela rede pública de saúde.

Conforme já apontado, Bergallo sublinhou a relevância da ins-
talação da nova geração de sentenças, a partir da decisão judicial chilena 
(2008), diferenciando das demais situações anteriores e, particularmen-
te, da situação da Argentina. Em 2002, na decisão da Argentina, os ar-
gumentos eram muito básicos e fundados na afirmação de que havia 
prova científica do efeito abortivo da CE, com base nas investigações 
existentes na época, do final da década de 1990, em que se afirmava 
a possibilidade ou potencialidade desse efeito. A sentença do Tribunal 
Constitucional do Chile (2008)17 inaugurou um novo estilo de argu-
mentação, mais qualificada de decisões restritivas, no qual já está em 
jogo a nova evidência científica moderna. Desestima-se a princípio o 
efeito anti-implantatório e abortivo da CE, mas, ao final, usa-se como 
argumento central de justificativa a persistência de uma dúvida mínima 
ou razoável quanto às possibilidades desse efeito, que “não foram total-
mente erradicadas pela ciência”, tomando-se a decisão, portanto, com 
base na dúvida de garantia inquestionável das evidências científicas. 

O Peru, que, como também já observado, era mais avançado, 
com sentença positiva e sendo o único país com caso de litígio pró-
ativo para exigir o cumprimento da norma permissiva de uso da CE, 
recentemente retrocedeu, com a sentença do Tribunal Constitucional, 
de outubro de 2009, seguindo a mesma linha de argumentação do Chi-
le (existência de dúvida razoável). Esta linha, segundo Bergallo, tem mais 
potência dentro dos setores conservadores do Judiciário.18 Essa é também, 

17. A íntegra da sentença negativa/restritiva do Tribunal Constitucional chileno 
sobre a CE (2008) está disponível em: <http://www.clae.info/downloads/sen-
tencias/Chile/FallodelTCchilepdf.pdf> (ver em especial o item V. LAS NOR-
MAS NACIONALES SOBRE REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD Y LA DUDA 
RAZONABLE DE AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA, páginas 139 a 
144).

18. A íntegra da sentença negativa/restritiva do Tribunal Constitucional pe-
ruano sobre a CE (2009) está disponível em: <http://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2009/02005-2009-AA.html> e também no banco de dados 
compilados pelo Clae http://www.clae.info/downloads/sentencias/Peru/de-
mandatc/SentenciaAOE16octubre2009.pdf>. Os termos da resolução de 
aclaração da sentença peruana podem ser vistos em <http://www.tc.gob.pe/

Países em situação jurídica de restrição em expansão 

Bergallo classificou, nesse grupo, Chile, Honduras e, mais 
recentemente, Peru, pela existência ou prevalência de sentenças ne-
gativas e leis negativas (particularmente Honduras), bem como pela 
ausência de políticas públicas. 

Nesse conjunto de países foram estabelecidas proibições, 
seja por via de sentenças de Tribunais Superiores, como no caso do 
Chile,14 em 2008, e do Peru, em 2009, interpretadas restritivamen-
te, seja por meio de uma legislação do governo de fato, conforme 
ocorrido em Honduras, também mais recentemente, em 2009, que 
proíbe amplamente a promoção, o uso a venda e a compra da pílula 
anticonceptiva de emergência. 

Nesses casos, as restrições judiciais e/ou legislativas são acom-
panhadas pela falta de políticas públicas em matéria de contracepção 
de emergência e por uma sensível redução de sua disponibilidade no 
mercado. No Peru, contudo, houve proibição judicial da distribuição 
gratuita da CE em relação a uma normativa positiva, mas não proibição 
de sua comercialização no mercado (2009). De toda forma, reverteu-se 
decisão judicial anterior (2006),15 que havia ordenado sua autorização e 
distribuição. Essas situações, ademais, segundo Bergallo, geram profun-
das desigualdades de acesso da CE, dependendo da situação econômica 
das mulheres.16 

Bergallo apontou, ainda, que a norma hondurenha, nesse sen-
tido, é mais “coerente” dentro do discurso conservador proibitivo do 

14.  Nota da relatora: Assim como indicado por Bergallo, após uma sentença nega-
tiva/restritiva, normas positivas posteriores que incluem a CE são ou podem ser 
emanadas (ex: Lei n. 20.418, de 28 de janeiro de 2010, que passa a ter vigência 
no Chile, fixando normas sobre Informação, Orientação e Serviços em maté-
ria de Regulação da Fertilidade, incluindo, entre outros aspectos, a entrega da 
contracepção de emergência nos consultórios e a educação sexual nas escolas, 
colégios e liceus do país, cf. Nota 7).

15. A íntegra da sentença positiva do Tribunal Constitucional do Peru, de 13 
de novembro de 2006, que busca dar eficácia às normas legais e atos admi-
nistrativos, autorizando a informação e distribuição da CE de maneira gra-
tuita pelo Ministério da Saúde, está disponível em: <http://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2006/07435-2006-AC.html>.   

16. Ver: Bergallo. La compleja introducción de la anticoncepción hormonal de 
emergencia en Latinoamérica… Disponível em: <http://www.ccr.org.br/uploa-
ds/eventos/seminarionov09/apresentacoes/introduccion_anticoncepcion_lati-
no.pdf>.
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as sentenças são usadas eficazmente para amedrontar os 
laboratórios que fabricam a CE, sob o argumento de que a 
justiça a considera abortiva e, portanto, essa é outra forma 
de ampliação dos efeitos dessas sentenças; 

4. a questão federativa é outra barreira identificada, 
relevante para os países federais. Nos países federativos 
pode haver diferença nas normas e decisões vigentes 
nos estados; em um estado pode existir uma regra de 
permissão e, em outro, uma sentença judicial proibitiva. 
Isso ocorre na Argentina: em alguns tribunais inferiores 
continuam saindo sentenças que ainda replicam 
argumentos da Corte de 2002, de que a CE é abortiva, 
principalmente em Córdoba onde o Poder Judiciário é 
bastante conservador. Em Córdoba e Terra del Fuego, por 
exemplo, está proibida a distribuição gratuita e comercial 
da CE, mas em outras províncias em que não existem 
sentenças, há regras e situações permissivas; 

5. a falta (brecha) de implementação, cumprimento e super-
visão de normas e sentenças favoráveis é outro obstáculo 
no acesso à CE em relação às normas positivas; 

6. são apontados problemas de separação de Estado e Igreja, 
com a utilização de argumentos religiosos, não laicos, em 
muitas sentenças. Nos litígios é corrente a confusão entre Es-
tado e Igreja e o uso de argumentos valorativos que não são 
laicos, como os da Corte Suprema da Argentina, invocando 
as encíclicas papais em sua decisão sobre o começo da vida 
e a pseudociência, abertamente filiada à Igreja Católica. As 
sentenças de nova geração são mais sofisticadas e mais laicas; 

7. as deficiências na argumentação jurídica constituem tam-
bém obstáculos relevantes; 

8. são identificadas ainda limitações na defesa técnico-jurídi-
ca nos casos judiciais, por exemplo, quando em geral são 
defendidos pelos advogados de laboratórios que vendem 
a CE, e não contam com defesas articuladas a partir dos 
direitos reprodutivos e das mulheres; 

9. deficiências são apontadas na comunicação de problemas 
jurídicos com outras disciplinas; 

10. outra ordem de deficiências encontra-se na comunicação 
pública da discussão jurídica. Há problemas normalmente 

portanto, a razão pela qual Chile e Peru se incluem entre os países de 
restrição em expansão no acesso à CE. Antes da decisão de 2009, o Peru 
estaria, por exemplo, incluído entre os países de situação jurídica positiva.

A partir desse cenário, Bergallo apresentou mais um diagnós-
tico, no qual identifica os principais obstáculos jurídicos para o acesso 
à CE, traduzidos em dez barreiras legais que se verificam em distintos 
espaços de debate nos quais se projetam a restrição à CE: 

1. em âmbito legislativo federal e estadual (provincial), exis-
tem alguns projetos de lei restritivos ou proibitivos para a 
CE (ex: Argentina, Chile), em iniciativas minoritárias que 
colocam em dúvida sua legalidade e se o medicamento é 
abortivo ou não; 

2. no campo das políticas públicas e da regulamentação ad-
ministrativa, verifica-se, às vezes, ausência de regras e políti-
cas gerais ou específicas no âmbito do Executivo. Particular-
mente, não se vê muito incluída a CE em normas e políticas 
voltadas aos adolescentes, nem em políticas de educação se-
xual, na informação devida para a juventude, etc.; as políticas 
não funcionam de forma concreta ou com uniformidade; 

3. no âmbito do Judiciário, as sentenças proibitivas que ge-
ram incerteza e restringem práticas médicas e farmacêu-
ticas são obstáculos no acesso à CE, e nem sempre neces-
sariamente devido ao alcance jurídico específico de uma 
decisão. Muitas vezes, a proibição alcança somente uma 
marca de um medicamento, como na Argentina, mas de-
cisões dessa natureza podem ter seus efeitos ampliados de 
distintas maneiras, como, por exemplo, gerando regras de 
interpretação para o Ministério da Saúde ou o gestor de 
saúde entender que essa sentença diz que a CE é abortiva 
e, portanto, ao fomentar seu acesso, estariam contribuin-
do para um delito, já que o aborto nos países da região 
é considerado crime. Esse tipo de repercussão ocorreu na 
Argentina. Bergallo mencionou também o caso dos direti-
vos de empresas farmacêuticas na Argentina que vendiam 
ou fabricavam a CE e foram denunciadas penalmente. 
Mesmo que não prosperassem as denúncias, nesses casos 

jurisprudencia/2009/02005-2009-AA%20Aclaracion.html> e <http://www.
clae.info/downloads/sentencias/Peru/demandatc/020052009AAAclaracion.
pdf>.
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do papel de protagonista na agenda conservadora dos direitos repro-
dutivos, como ocorreu notadamente na Argentina. Às vezes são grupos 
de legisladores que objetam as normas permissivas. Ações judiciais são 
propostas por um conjunto de parlamentares que litigam contra as nor-
mas, como no caso do Chile, em um conflito político que vai além dos 
tradicionais grupos pró-vida e incorpora os parlamentares.

Segundo Bergallo, defensores públicos, por vezes, também vêm 
representando causas contra a CE em alguns países, em oposição a nor-
mas administrativas (ex: México). Em algumas realidades, a defensoria 
pública aparece, portanto, como ator aliado e, em outras, como opo-
sitor, obstruindo o acesso. As relações internacionais e supranacionais 
também devem ser analisadas nesses contextos. 

No Chile e na Argentina − ressaltou ainda Bergallo −, a Univer-
sidade Católica (onde, ao contrário de outros países, é particularmente 
conservadora) foi um ator importante nos litígios, principalmente nes-
sa nova geração de litígios e sentenças, reunindo e provendo especia-
listas advogados e científicos que discutem a qualidade da defesa e da 
substância da prova do efeito anti-implantatório e abortivo da pílula. 
Portanto, observou Bergallo, é interessante verificar os atores suposta-
mente científicos que aparecem na discussão jurídica no debate sobre o 
efeito abortivo ou não da CE.

As associações de farmacêuticos também tiveram presença des-
tacada tanto no Chile como na Argentina. No marco dos litígios e das 
sentenças, distribuíam recomendações sobre a restrição da comerciali-
zação da CE. Além disso, com fundamento na objeção de consciência, 
certos atores dessas associações negaram-se a circular a CE no mercado, 
apesar de seus interesses comerciais. É um mecanismo efetivo se o mer-
cado deixa de fabricar e comercializar a pílula, não obstante o espaço da 
distribuição pública. Dessa forma, são atores importantes que podem 
atuar tanto para restringir como para facilitar o acesso à CE. 

As corporações médicas, nas suas opiniões científicas, também 
são atores relevantes a serem considerados nos litígios para o trabalho 
de incidência estratégica. 

Mais especificamente quanto aos atores aliados na defesa da 
CE, as organizações do movimento de mulheres têm presença e atu-
ação centrais nos litígios. Bergallo destacou, ainda, que faculdades de 
medicina, corporações de médicos, enfermeiras e parteiras e, por vezes, 
algumas bancadas femininas nos partidos ou parlamentos (ex: Argenti-
na) também se destacam nesse cenário e em determinadas situações nos 
países investigados. 

quanto à comunicação dos resultados dos litígios e do status 
legal, por exemplo, das normas administrativas. É normal 
que se verifique mais a amplificação dos resultados negati-
vos dos litígios e não se informe sobre as normas positivas 
que seguem vigentes ou que são posteriormente emanadas. 
Os meios de comunicação costumam, portanto, transmi-
tir uma visão restritiva, o que gera, principalmente para os 
profissionais de saúde com menores níveis de capacitação, 
muita desinformação e informação enviesada em relação 
aos litígios e às normas, às políticas públicas concretas ou às 
gestões de saúde da administração pública que estejam em 
curso. Gera, também, um panorama equivocado do estado 
de restrição da CE, que às vezes é muito mais simbólico, en-
quanto o real panorama da situação jurídica, analisado em 
seu conjunto e profundidade, pode ser mais positivo do que 
aparenta. Restrições corporativas e profissionais do meio 
jurídico e, ainda, o próprio discurso jurídico também com-
põem o quadro de dificuldades em se traduzir, na perspec-
tiva da cidadania, para toda população e para as mulheres, 
em particular, o que se debate nos tribunais.

Um aspecto que ainda deve merecer atenção no campo das bar-
reiras jurídicas ao acesso à CE, segundo Bergallo, é a objeção de consci-
ência, importante questão que atravessa toda a intermediação dos direi-
tos reprodutivos e que, tantas vezes, opera-se por meio do ocultamento 
de práticas restritivas ideológicas e infundadas travestido com esse ró-
tulo. A falta de informação sobre a CE, ou a informação que os médicos 
deveriam dar e não dão em seus consultórios, não comporta a proteção 
da objeção de consciência. Vale dizer: não fornecer informação sobre a 
CE não é parte do direito de ser objetor de consciência na atuação dos 
profissionais da saúde. Esse é um tema que requer maior aprofunda-
mento e debate.

Bergallo apresentou, ainda, o mapeamento de atores opositores 
e aliados da CE nesses países, comentando que nem sempre todos os 
atores identificados estão presentes e atuantes no marco dos litígios. 

Quanto aos atores opositores, Bergallo destacou que no Chile, 
por exemplo, parte dos líderes do litígio de oposição à CE era composta 
por organizações de defesa dos consumidores. Em geral, os meios de 
comunicação e as igrejas ajudaram a ampliar os resultados negativos e 
ocultar os resultados positivos das sentenças sobre a CE, desempenhan-
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Segundo Bergallo, os argumentos das sentenças são marcados 
por esse conjunto de questionamentos que normalmente se repetem, 
apresentando certas variedades em cada local ou país, bem como por 
uma série de respostas que, às vezes, estão presentes e, às vezes, são pou-
co desenvolvidas e deveriam ser aprofundadas.

A primeira decisão que aparece é a discussão empírica sobre 
o funcionamento da CE, que vai variando em função da disponibili-
dade da informação científica e de seus resultados, em particular so-
bre os efeitos anti-implantatórios e abortivos da CE. Em um primeiro 
momento, havia aquelas investigações que sugeriam a possibilidade dos 
efeitos anti-implantatórios e que foram tomadas como prova do efeito 
abortivo por alguns Tribunais, como Argentina, Chile e Equador, em 
sentenças anteriores a 2004.

Depois surgiram novas evidências científicas em relação a esse 
argumento, declarações da Organização Mundial da Saúde, posiciona-
mentos de profissionais e, nesse contexto, o advento das decisões judi-
ciais da Colômbia (2004) e do México (2006), que recepcionaram as 
novas evidências. Posteriormente, com a sentença do Chile em 2008, 
destaca Bergallo, realizou-se uma discussão de 2ª e 3ª geração, em que 
o debate sobre os efeitos anti-implantatórios mudou. A estratégia con-
servadora, nesse litígio, questionou a certeza da evidência científica, a 
qual passou a afirmar que não havia efeito anti-implantatório ou que a 
possibilidade desse efeito ocorrer era sumamente baixa. 

Contudo, o argumento final e mais importante do voto majo-
ritário da sentença chilena foi que a ciência não conseguiu erradicar a 
dúvida sobre o efeito anti-implantatório, então, para os juízes, diante 
da mínima dúvida em relação a dito efeito, deve-se proteger o direito à 
vida. Esse fundamento, para Bergallo, é um disparate diante de qualquer 
tratamento sério dado à ciência nos tribunais. Há votos em dissidência 
fundamentados no litígio. Em particular, Bergallo sugere ler o voto do 
juiz Correa, que toma todos os estudos e as peritagens científicas de es-
pecialistas apresentadas, demonstrando em que medida as porcentagens 
de certeza dos testemunhos científicos são os que reduzem a dúvida a 
uma dúvida razoável, perante a qual a política de julgamento da ciência 
nos tribunais exige ser deferente ao gestor da política pública (no Chile, 
os gestores têm sido o Ministério de Saúde e a presidente da República, 
que subscreveu a norma que incluía a CE). 

Isso exige um questionamento e um trabalho sobre a ciência 
nos tribunais que excede a tradição processual latino-americana de dis-
cussão sobre quais são os standards (padrões, parâmetros) para julgar a 

Da mesma forma que anteriormente comentado, o papel que 
cada ator desempenha na aliança ou na oposição às normas e litígios em 
cada país depende da sua posição diante da CE e dos direitos reproduti-
vos. Segue quadro geral de atores opositores e aliados nos países. 

Categorias: questionamento

1. Efeitos anti-implantatórios

2. Direito à vida

3. Pátrio poder e direitos de adolescentes

4. Exclusão de políticas públicas

5. Argumentos estereotipantes, etc.

6. Questões processuais

Categorias: resposta

1. Evidência científica e outros

2. Direito à vida

3. Autonomia, pátrio poder, etc.

4. Justificação de políticas públicas

5. Direitos das mulheres

6. Defesas processuais

OPOSITORES: Igreja Católica e suas insti-
tuições e líderes; outras igrejas; universida-
des católicas e seus centros de investigação 
universitária; associações de profissionais 
católicos; grupos de advogados; corpora-
ções de médicos; associações de farmacêu-
ticos; grupos organizados de parlamentares 
conservadores ou de afiliação a partidos 
confessionais; organizações pró-vida ou 
anti di reitos; grupos locais/provinciais; ra-
mificações internacionais; organizações 
de consumidores; meios de comunicação 
conservadores ou com fortes alianças com 
a Igreja Católica; corporações e empresas da 
indústria farmacêutica; indivíduos, profis-
sionais de saúde, farmacêuticos, defensores 
legais públicos e funcionários públicos ob-
jetores de cons ciência.

ALIADOS: Organizações do movimento 
de mulheres (locais, internacionais, de 
coordenação local e regional); organi-
zações especializadas em temas de saúde 
sexual e reprodução; organizações espe-
cializadas em questões de violência se-
xual; organizações de direitos humanos 
(locais, internacionais, regionais); de-
fensores públicos e defensores do povo; 
organismos do Estado e funcionários pú-
blicos de áreas de saúde sexual e repro-
dução, proteção social, violência e ado-
lescentes; organismos de autorização de 
medicamentos; instituições de bioética; 
organismos internacionais; associações 
científicas e de profissionais (nacionais 
e internacionais); médicos, enfermeiras 
e parteiras etc.; universidades, faculdades 
de medicina; partidos políticos ou ban-
cadas especiais; prestadores de serviços 
de saúde sexual e reprodutiva, segurado-
ras de saúde.

Bergallo fez também um mapeamento de argumentos fre-
quentemente utilizados nas sentenças, resultante da revisão das ar-
gumentações e das exposições de motivos das leis, quando existem. 
Na configuração desse mapeamento, a expositora agrupou exemplos 
de categorias de argumentos referentes aos questionamentos contra 
a CE e às respostas de defesa, visando desconstruí-los. Como cate-
gorias de argumentos de questionamento e de resposta, aparecem:
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exemplos de questionamento: efeitos 
anti-implantatórios 

• Efeitos anti-implantatórios e abortivo 
da CE. 

• A evidência científica que rechaça o 
efeito abortivo é questionada e desqua-
lificada. 

• Permanece a dúvida científica sobre o 
efeito anti-implantatório. 

• A rotulação farmacêutica é prova sufi-
ciente do efeito abortivo da CE. 

exemplos de resposta: a evidência cientí-
fica nega efeitos anti-implantatórios 

• O conhecimento científico demonstra 
que a CE não impede a implantação, não 
causa aborto nem prejudica o embrião. 

• Questionamento e rechaço da evidência 
científica deficiente apresentada para 
demonstrar o efeito anti-implantatório 
da CE. 

• A determinação do mecanismo de ação 
da CE é uma questão empírica, não va-
lorativa. 

• Os termos de rotulação da CE e o conteú-
do dos folhetos não oferecem provas do 
mecanismo de ação da CE. 

• Se existe prova “indiciária” da carência de 
efeitos anti-implantatórios da CE, esta 
prova deve ser contrastada com a falta 
de prova do efeito anti-implantatório. 
Diante disso, prima a deferência à capa-
cidade técnica das agências de gestão de 
política pública.

De outro lado, por suposto, há toda a argumentação e ques-
tão do direito à vida e do direito à vida das mulheres que morrem em 
consequência de abortos inseguros na região e que não ocorreriam e 
poderiam ser evitados se tivessem tido acesso à CE, etc. Segue quadro 
com exemplos dos argumentos sobre o direito à vida.

Outra linha importante de argumentação, em especial para 

os países que têm normas de acesso à CE para adolescentes, conforme 

destacou Bergallo, é a estratégia de disputar que o Estado ou as escolas 

tenham o poder de dar essa informação sobre o contraceptivo de emer-

gência aos adolescentes. Aqui o discurso é o do pátrio poder dos pais 

que prima sobre o do Estado nos litígios restritivos. Os juízes costumam 

ter nesse aspecto − como têm tido na Argentina − uma versão mais 

sofisticada dos direitos dos/das adolescentes à educação, no marco do 

Estado liberal que exige toda informação possível para o exercício de sua 

autonomia, e uma ideia que “recorta” bastante o pátrio poder dos pais, 

no sentido ainda de que o Estado atua em defesa dos direitos de crianças 

e adolescentes. De qualquer maneira, trata-se de uma linha argumenta-

tiva de restrição, que às vezes se traduz em litígios ou na não aprovação 

de normas para adolescentes, porque supostamente invadiriam o espa-

ço dos direitos dos pais.

ciência, e é muito complexo, afirma Bergallo. Trata-se de outro tipo de 
argumento, que não tem a ver com uma prova da existência ou não do 
efeito anti-implantatório. Já não é a mesma lógica das sentenças positi-
vas de Colômbia e México, porque estas estavam embasadas em estudos 
que, como todos, dão certo grau de certeza, e não 100%.

Assim, tanto para o Chile como posteriormente para o Peru,19 
prevalece o novo argumento de que a ciência nunca dará 100% de certe-
za e, se há dúvida, protege-se o direito à vida, no caso, do pré-embrião.20 
Trata-se de uma lógica diferente das anteriores. E isso é perigoso e pre-
ocupante, porque rechaçar esse argumento, segundo Bergallo, exige 
demasiada sofisticação, para muitos juízes conservadores e pouco ins-
truídos. Dessa forma, o debate importante é o standard de julgamento 
da ciência.  A seguir, apresentam-se exemplos dos argumentos sobre os 
efeitos anti-implantatórios. 

No que se refere à discussão de direitos no campo da CE, se-
gundo Bergallo, aparece nas primeiras sentenças − e hoje ainda segue 
− uma ideia muito simples do direito à vida que o define como direito 
absoluto e como um direito do pré-embrião. Daí deriva-se a lógica de 
discussão e argumentação que se segue sobre quando a vida começa: a 
vida começa antes da nidação; a inibição da nidação é abortiva, é um 
“assassinato” de uma vida, ferindo, portanto, o direito à vida que existe 
inclusive antes da nidação. Como esse direito à vida é absoluto,  diante 
de qualquer dúvida sobre o risco do direito à vida do embrião, deve-se 
proibir a CE. Essa é a lógica do argumento, destaca Bergallo.

19. Nota da relatora: A título exemplificativo, o Tribunal Constitucional do Peru 
argumenta textualmente, nos parágrafos 51 e 52 da sentença restritiva de ou-
tubro de 2009: 51. (…) el mundo científico se encuentra fisurado respecto a los 
efectos del AOE sobre el endometrio y la implantación; es necesario ponderar cada 
una de las posiciones expresadas, a fin de definir jurídicamente si tales efectos exis-
ten (…) este Tribunal considera que hay suficientes elementos que conducen a una 
duda razonable respecto a la forma en la que actúa el AOE sobre el endometrio y 
su posible efecto antimplantatorio, lo que afectaría fatalmente al concebido en la 
continuación de su proceso vital (...)  52. No obstante ello, la decisión de ninguna 
manera podría pretender ser inmutable, pues como reiteradamente se ha señalado, 
ésta ha debido ser tomada aun cuando hay importantes razones del lado de la de-
mandada, importantes pero no suficientes, para vencer la duda razonable aludida, 
por lo menos hoy en día. Más aún, atendiendo justamente a esa situación, debe 
quedar claro que si en el futuro se llegase a producir niveles de consenso tales res-
pecto de la inocuidad del levonorgestrel para el concebido, evidentemente tendría 
que cambiarse de posición.

20.  Ver notas de rodapé 17 e 18, para consultar as sentenças de Chile (2008) e Peru 
(2009) que abordam o tema, bem como votos dissidentes em ambos os casos.
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Para Bergallo, a oposição jurídica à CE e a consequente parali-

sia dos atores públicos e privados responsáveis pela ampliação do aces-

so ao medicamento se sustentam em argumentos falazes ou afirmações 

pseudocientíficas sobre o caráter abortivo da CE. “Em um contexto no 

qual os argumentos jurídicos baseados em evidência científica séria são 

rechaçados sem maiores razões e com fundamento em alegações pseu-

docientíficas ou de corte abertamente religioso, os direitos das mulheres 

são uma vez mais obliterados, invisibilizados e deixados à mercê dos 

grupos que não desistem de impor o controle sobre seus corpos e seus 

direitos”.21

Debates e intervenções 

Com o privilégio de contar com a presença de Paola Bergallo 

durante todo o dia do seminário para aprofundamento dos pontos le-

vantados, em relação e comparação também ao que será discutido espe-

cificamente sobre o Brasil (não contemplado entre os países de sua in-

vestigação), foi aberta uma breve sessão de debates e intervenções para 

esclarecimentos mais pontuais de sua apresentação.

O médico Cristião Rosas (CCR/Febrasgo) indagou sobre a 

menção feita por Bergallo de que, no Peru, havia um avanço positivo 

e que recentemente ocorreu um retrocesso judicial, e gostaria de saber 

mais sobre a argumentação judicial, como se deu esse processo e se isso 

bloqueou o acesso à CE.

Maria José Rosado (Católicas pelo Direito de Decidir), em rela-

ção ao mapeamento de atores aliados apresentado, comentou a inclu-

são das Faculdades de Medicina e Institutos de Bioética nessa categoria, 

mencionando que, pelas experiências observadas, parece haver muito 

pouca possibilidade nesse sentido, e inclusive que a bioética em geral é 

dominada por um forte discurso religioso.

Em relação ao que Bergallo apontou sobre as barreiras legais 

para o acesso à CE, Paula Viana (Grupo Curumim) destacou as men-

cionadas deficiências do argumento jurídico e a falta de alimentação de 

argumentações técnica e científica. Viana gostaria de saber mais especi-

ficamente de que se trata a falta de argumentos indicada, por exemplo, 

em relação aos direitos das mulheres na perspectiva dos direitos hu-

21. Tradução livre da relatora. Ver: Bergallo, La compleja introducción de la anti-
concepción hormonal de emergencia en Latinoamérica.

Há, ainda, outros argumentos bem menos elaborados, segundo 

Bergallo, que basicamente dizem que, se os argumentos anteriores são 

verdadeiros, o fato de que o Estado “se meta” a distribuir a CE, que é 

abortiva, implicaria desenhar políticas públicas que contribuem a co-

meter delitos. Então, segundo esse entendimento, deve-se excluir pri-

meiro a CE das políticas públicas. Por isso, várias sentenças na região 

limitam-se a proibir a distribuição gratuita do medicamento pelo Es-

tado e permitem a comercialização no mercado, o que representa uma 

brutal inconsistência, segundo Bergallo. Se a CE é considerada aborti-

va, equiparando-se a um aborto sob esse argumento, então vendê-la no 

mercado seria autorizar que o mercado cometa um delito que não se 

autoriza aos gestores públicos.

Existem também muitos argumentos ainda mais grosseiros em 

relação aos estereótipos das mulheres, além de todos aqueles que se-

guem no sentido de reconhecer que o direito absoluto à vida não entra 

em conflito com nada.

Ao final de sua exposição, Bergallo destacou também alguns 

aspectos que devem ser considerados nas estratégias de defesa e pro-

moção do trabalho jurídico e concluiu com sugestões de tarefas a serem 

desenvolvidas em âmbito regional e interno.

exemplos de questionamentos: 
direito à vida

• A vida começa antes da nidação. 
• O impedimento da nidação constitui 

um aborto. 
• O embrião pré-implantado é titular de 

direito à vida. 
• O direito à vida do embrião pré-im-

plantado é absoluto.
• Não se deve reconhecer nenhum con-

flito de direitos entre o direito à vida 
do pré-embrião e os direitos da mulher, 
e se existir, sua resolução é unívoca a 
favor da defesa do direito do pré-em-
brião.

• O status de santidade sacralidade da 
vida humana se estende à vida intrau-
terina

• O argumento pro homine exige a defesa 
absoluta de toda a vida intrauterina.

exemplos de resposta: 
direito à vida 

• A determinação do começo da vida hu-
mana é uma questão de grande comple-
xidade.

• O embrião pré-implantado não é titular 
de um direito à vida.

• A proteção da vida nos tratados de 
direitos humanos não é de caráter 
absoluto. 

• O princípio pro homine exige a defesa 
dos direitos das mulheres em jogo no 
acesso à CE.
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Para Bergallo, até a sentença do Chile de 2008, não havia ne-

nhuma sentença na região com melhores argumentos do que os das 

sentenças positivas. Eram claras as decisões da Colômbia (2004) e do 

México (2006), no sentido de que a evidência científica não demons-

trava o efeito anti-implantatório da CE e, portanto, não havia aborto, 

não havia discussão. A expositora ressaltou que talvez o erro, em todas 

as sentenças positivas, tenha sido ficar com o argumento científico, pois 

a aceitação de que se trata de questão científica e não de direitos traz 

depois toda essa nova geração de argumentos das sentenças do Chile 

(2008) e do Peru (2009). 

Bergallo lembrou que o argumento fundamental da sentença 

peruana é a dúvida, é novamente a ideia de que, diante da falta de prova 

contundente, há uma dúvida (e a prova científica nunca é contunden-

te, no sentido de produzir uma verdade contundente). Considerou-se 

a mesma lógica da linha argumentativa da decisão majoritária chilena, 

em que, se há uma dúvida e se o que está em jogo é o direito à vida, 

diante de qualquer dúvida há que se proteger o direito à vida; esse é o 

argumento e a lógica adotada, afirma. 

O problema, enfatizou Bergallo, é que está em jogo se aqui há 

um sujeito e um direito, um direito que, como outras circunstâncias, 

se poderia haver restringido, como na legítima defesa e tantas outras 

situações em que todos os nossos sistemas jurídicos − sem exceção − 

graduam a proteção da vida das pessoas nascidas; o que não dizer então 

quando se fala da proteção supostamente da vida de um pré-embrião? 

Estamos falando de “reconhecer personalidade jurídica à união entre 

óvulo e espermatozoide”. Uma vez que aceitamos isso como um argu-

mento jurídico, é muito difícil entrar em razão, diz Bergallo. Há uma 

pessoa na união entre óvulo e espermatozoide, essa pessoa tem direito 

graves incompatíveis com a vida extrauterina, proposta que passaria a ser de-
batida no plenário do Congresso Nacional peruano. Não havia prosperado o 
recurso de reconsideração que foi apresentado pelo Ministério da Justiça para 
rever a decisão adotada pela Comissão Revisora em 6 de outubro de 2009, que 
aprovou a despenalização do aborto nesses casos. Em 20 de outubro de 2009, 
a Comissão Revisora, em nova votação, reitera sua posição e aprova a manu-
tenção da proposta, razão que parece ser suficiente − na linha dos argumentos 
de Bergallo sobre a lógica dos conservadores na relação CE e aborto − para ao 
menos entender a motivação dessa mudança e a publicação da decisão judicial 
que foi imediatamente posterior, em 22 de outubro de 2009, apoiando-se, claro, 
na sentença mais recente e sofisticada adotada na região, que era a chilena.

manos. Pergunta Viana: estão relacionados ao acesso à informação, ao 

acesso ao progresso científico?

Em seus comentários, Paola Bergallo ressaltou que o caso pe-

ruano ilustra a desgraça, a má sorte na história de muitas lutas na re-

gião. O Peru, segundo Bergallo, era o único país que tinha uma sen-

tença pró-ativa/positiva, como apresentado no mapeamento. Segundo a 

expositora, em algum momento, Rocio Villanueva (defensora pública), 

em conjunto com organizações de mulheres, levou um litígio para fazer 

cumprir normas que previam a inclusão da CE, mas que não se cum-

priam. Era, portanto, o único país da região onde o Tribunal havia dito 

que a autorização da CE é constitucional, está prevista uma política pú-

blica e, portanto, deve-se distribuir informação e garantir o acesso à CE 

(2006).22 Isso como consequência do ativismo de organização de mu-

lheres, direitos humanos e defensoria pública. Entretanto, outros ato-

res, conservadores, paralelamente durante esse período, iniciaram essa 

demanda judicial (que dura cinco anos)23 − e que ninguém imaginava 

ter o fim que teve −, resultando na decisão recente de outubro de 2009, 

a qual proibiu a distribuição gratuita da CE pelo Estado, mas não a sua 

comercialização no mercado.24 

22. Nota da relatora: Sobre o tema ver: Justicia de género – Tribunal Constitucional 
y AOE, una victoria ciudadana. DEMUS, Estudio para la Defensa de los Dere-
chos de la Mujer, Lima, marzo 2008. Disponível em: <http://www.demus.org.
pe/Menus/Publicaciones/AOE.pdf>. O documento aborda resumos das ações 
pró-ativas empreendidas junto ao Ministério da Saúde e à justiça peruana de 
agosto de 2002 até a sentença positiva de 2006, e faz considerações sobre a re-
levância dessa sentença em seus distintos aspectos, inclusive destacando o voto 
concordante do magistrado Mesías Ramírez na sua abordagem sobre direitos 
das mulheres.

23. Essa ação judicial a que se refere Bergallo (ação de amparo, equivalente ao man-
dado de segurança no Brasil) é interposta contra o Ministério Público em 29 
de outubro de 2004, pela ONG “Acción de Lucha Anticorrupción”, conforme 
indicado na sentença peruana de 2009

24.  Nota da relatora: Entre outras questões que podem ser levantadas em torno 
da mudança de posição nas decisões do Tribunal Constitucional peruano em 
relação à CE (de 2006 para 2009), está a sua provável, senão dizer, absoluta 
relação direta com aspectos relativos ao tema do aborto no processo de revisão 
do Código Penal peruano em curso no parlamento. A decisão de “conteúdo e 
final inesperado” por parte do Tribunal peruano, nesse contexto, dá-se como 
resposta − obviamente intermediada pela pressão da Igreja Católica e demais 
setores conservadores alinhados dentro do próprio Estado − à aprovação que, 
exatamente na mesma época, dava-se pela Comissão Revisora do Código Penal 
peruano de manter a proposta de despenalização do aborto: por estupro; em 
caso de inseminação artificial não consentida; e de fetos com malformações 
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gentina não está tipificada. Fosse um “assassinato”, um homicídio, todas 

essas normas seriam inconstitucionais, ainda que se penalize o aborto 

diferentemente do homicídio. 

Bergallo chamou a atenção de que esse não é um argumento 

seu, mas sim firmado pelos Tribunais, inclusive da região e tomado pela 

Corte colombiana, quando debatem os casos e declaram que a penaliza-

ção do aborto é inconstitucional. Aplicam-se esses mesmos argumentos 

à discussão da contracepção, porque quando a CE é considerada abor-

tiva, e estão falando de um aborto, então também se trata da discussão 

jurídica do aborto.

Em relação ao questionamento sobre atores aliados, Bergallo 

concordou com as observações de Maria José Rosado, comentando que, 

em alguns casos, nesses países investigados, houve algum ator que traba-

lhava no plano da bioética que atuou como aliado. Mas é uma situação 

absolutamente contingente e não significa que sejam majoritariamente 

aliados, mas é importante trabalhar com esses atores. 

Retomando o ponto específico dos argumentos jurídicos, por-

tanto, Bergallo esclareceu que há falta de sofisticação e de conhecimento 

sobre a discussão entre um interesse e um direito; sobre o que é um 

direito absoluto ou não; falta de conhecimento de direito comparado; 

falta de conhecimento sobre questões de direito de acesso à informa-

ção e jamais aparece, segundo Bergallo, o reconhecimento do direito de 

usar os avanços do progresso científico. Como professora de direito, ela 

apontou ainda a grande responsabilidade das Escolas de Direito nessas 

faltas; é um problema não só dos conservadores, não só dos juízes, mas 

também do discurso liberal e progressista, quanto à limitação de muitos 

dos argumentos.

à vida e esse direito é absoluto? São esses os argumentos que estão em 

jogo.25

Segundo Bergallo, nenhum sistema jurídico “sério” dos paí-

ses centrais reconheceu que havia um direito à vida em uma gravidez 

precoce, em nenhuma decisão sobre o aborto (a Corte Constitucional 

espanhola, alemã, a Corte Suprema dos Estados Unidos). Sempre dei-

xaram claro: o que existe na primeira etapa da gravidez é um interes-

se na proteção da vida e não um direito. E todos esses sistemas têm 

normas do estilo das nossas. A Constituição alemã também protege o 

direito à vida e de maneira forte, desde a concepção, mas o Estado e 

juízes alemães declararam que se trata de um interesse jurídico muito 

importante desde a concepção, mas não um direito, e muito menos de 

um direito absoluto.

Nenhum direito é absoluto, ressalta Bergallo, e o direito à vida 

tampouco é absoluto em nossos regimes jurídicos. Por isso, o aborto 

não se penaliza como o homicídio e o infanticídio; por isso a vida não se 

indeniza da mesma forma se termina antes ou depois de haver nascido; 

por isso a legítima defesa e o estado de necessidade autorizam terminar 

com a vida de outra pessoa em certas circunstâncias extremas (vida de 

pessoas nascidas); por isso as lesões ao feto não estão tipificadas nos có-

digos penais (ex: Argentina) e a tentativa de aborto pela mulher na Ar-

25. Nota da relatora: A respeito do tema, vale também examinar o voto do minis-
tro Carlos Ayres Brito (relator), no julgamento das células-tronco no Supremo 
Tribunal Federal, no Brasil (http://www.ccr.org.br/uploads/noticias/adi3510re-
lator.pdf). Entre outros aspectos, o voto reflete parte dessa discussão e, em argu-
mentação jurídica também fundamentada na graduação da proteção à vida e na 
diferenciação de realidades que não se confundem, expressamente posiciona-se 
no sentido de que: o embrião é o embrião, o feto é o feto e a pessoa humana é a pes-
soa humana, não havendo pessoa humana embrionária, mas embrião de pessoa 
humana. A questão da personalidade jurídica é também enfrentada nesse con-
texto pelo voto do relator, e demonstra a diferença de proteção, que o Direito 
dá à vida em distintas etapas e de distintas formas. Deixa claro em seu voto a 
interpretação de que é preciso vida pós-parto para o ganho de uma personalidade 
perante o Direito (art. 2º do Código Civil brasileiro), caracterizando essa perso-
nalidade como um “predicado ou apanágio de quem é pessoa numa dimensão 
biográfica, mais que simplesmente biológica”. E afirma, ainda: “Cada coisa tem 
o seu momento ou a sua etapa de ser exclusivamente ela, no âmbito de um 
processo que o Direito pode valorar por um modo tal que o respectivo clímax 
(no caso, a pessoa humana) apareça como substante em si mesmo. Espécie de 
efeito sem causa, normativamente falando, ou positivação de uma fundamental 
dicotomia entre dois planos de realidade: o da vida humana intra-uterina e o da 
vida para além dos escaninhos do útero materno”.
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n uso inadequado do método anticonceptivo: esquecimento de 

uso do AHOC (pílula anticoncepcional); atraso na data do 

injetável mensal ou trimestral; cálculo incorreto da fertili-

dade (método da tabelinha); erro de interpretação da tem-

peratura basal; 

n violência/abuso sexual: estupro, incesto e coerção; gravidez 

forçada por crimes de guerra.

Assim, é inequívoco o entendimento de que a CE é método an-

ticonceptivo restrito para situações especiais e não deve ser usada de 

forma planejada, programada ou em substituição de método anticon-

ceptivo de rotina.29

No que se refere aos regimes de administração da CE, há 

dois métodos hoje disponíveis, sendo o levonorgestrel (progestágenos 

exclusivos)30 o mais comum e de uso prioritário; e o regime de Yuzpe, 

excepcionalmente utilizado. 

Drezett explicou que, para o levonorgestrel exclusivo, a dose to-

tal a ser administrada é de 1,5 mg. Há comprimidos com dose de 0,75 

mg de levonorgestrel (total de 2 cps) e outros já com a dose de 1,5 mg 

de levonorgestrel (total de 1 cp). Nos casos das formulações em que a 

CE vem com dois comprimidos de 0,75 mg, pode-se aplicar, via oral, o 

1º e o 2º comprimidos em um intervalo de 12 horas, ou tomar os dois 

de uma vez, em dose única. Nos casos em que a CE já vem com o com-

primido de 1,5 mg, basta a utilização, via oral, de um comprimido em 

dose única. 

Quanto ao regime de Yuzpe, que era utilizado alguns atrás com 

mais frequência (hoje é praticamente um sistema de exceção), são utili-

zadas pílulas anticoncepcionais de rotina (AHOC), adaptando-se a dose 

dessas pílulas para o uso na forma de anticoncepção de emergência. No 

quadro a seguir é possível visualizar o regime de administração da CE 

nesses dois métodos:

29. Schiavon, R. et al. Conferencia del Consorcio Latinoamericano de Anticoncep-
ción de Emergencia. 2002. 

30. O progestágeno exclusivo (levonorgestrel) é chamado também de “medicamento 
dedicado” em alguns países.

Contracepção de emergência: tensões no acesso ao medicamento
Coordenação: Cristião Rosas - médico, membro do Conselho Diretor da CCR

Contracepção de emergência: normativas, usos, mitos e estigma
Jefferson Drezett26 

O médico ginecologista Jefferson Drezett, ao longo de toda sua 
exposição, promoveu e provocou a derrocada dos mitos científicos em 
torno da contracepção de emergência (CE). Para introduzir o tema e 
desmascarar as falsas evidências científicas em relação à CE, especial-
mente com base em seus mecanismos de ação, Drezett fez considera-
ções prévias sobre o conceito e objetivo desse método contraceptivo, 
especificando as hipóteses para suas indicações - em situações especiais 
de uso restrito e não como método de rotina -, bem como sobre seus 
regimes de administração.

Inicialmente, o expositor destacou que o conceito formal e ofi-
cial, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), atribui à CE a 
qualificação de um método anticonceptivo como qualquer outro (DIU, 
pílula anticoncepcional, etc.), ressaltando, contudo, que a maioria dos 
métodos anticonceptivos atua de forma a prevenir a gravidez antes ou 
durante a relação sexual, enquanto a CE tem a particularidade de poder 
evitar a gravidez após a relação sexual. O método, também conhecido 
por “pílula do dia seguinte”, utiliza compostos hormonais concentrados 
e por curto período de tempo, nos dias seguintes da relação sexual, e se 
destina a situações de exceção, com o objetivo de prevenir a gravidez 
indesejada ou inoportuna e suas consequências.27

Quanto às indicações cabíveis para a CE, Drezett destacou as 
seguintes hipóteses:28 

n relação sexual sem uso de método anticonceptivo: relação se-
xual não esperada; crença de não necessidade de método 
anticonceptivo; 

n falha conhecida ou presumida do método anticonceptivo: 
rompimento do preservativo; deslocamento do diafragma 
ou do DIU; 

26. Médico ginecologista do Centro de Referência da Saúde da Mulher.
27. WHO - World Health Organization. Emergency contraception: a guide for ser-

vice delivery. 1998.
28. Faúndes, A.; Brache, V.; Alvarez, F. Emergency contraception. Gynecol Obstet,  

82:297-395, 2003.
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MITO 
Ideia falsa sobre a ação da CE 

no processo reprodutivo

Após o óvulo encontrar o espermatozoide e ocorrer a 
fecundação, formando o ovo (embrião), este chegará ao 
útero, onde será usada a CE (que consideram uma “bomba 
hormonal”), deixando o endométrio (camada interna do 
útero) bastante estimulado pelos hormônios... E o que 
ocorrerá em seguida?
Dizem...

“A anticoncepção de emergência é, certamente, um medicamento abortivo 
porque elimina a gravidez recém-implantada no endométrio”? 

Preocupado com a baixa qualidade e sofisticação da informa-
ção do ponto de vista científico que normalmente se difunde sobre o 
mecanismo de ação da CE, Drezett primeiro apresentou a explicação 
dada por muitos médicos(as), levando a esse entendimento totalmen-
te equivocado. Em síntese, segundo Drezett, assim descrevem os(as) 
médico(as):

Em seguida, com a rápida retirada desses hormônios (pois a 
CE é usada por curto período de tempo), a camada interna do útero, 
segundo essa “tese”, eliminará uma grande quantidade de sangue, bem 
como o embrião recém-implantado no endométrio. 

E o que é preciso saber, do ponto de vista do fenômeno re-
produtivo da mulher, para uma correta compreensão do mecanismo 
de ação da CE? Drezett faz uma explicação detalhada do processo re-
produtivo, desde a ovulação até o momento de efetiva implantação do 
embrião no útero, computando e demonstrando, passo a passo, o tempo 
que se leva até que a mulher esteja grávida do ponto de vista científico, 
o que não ocorre em menos de 12 dias.

VERDADE
O processo reprodutivo e a ação da CE

Partindo-se da 1ª ovulação, o tempo entre a mulher ovular e o 
óvulo ser transportado entre a superfície do ovário e a trompa 
é cerca de três dias. Mas se houver relação sexual desprotegida 
e contato de espermatozóide com óvulo na região das trompas, 
havendo uma fecundação/fertilização, esse processo também 
não é imediato, demorando pelo menos de 12 a 24 horas.

Drezett, J. Contracepção de Emergência: Normativas, Usos, Mitos e Estigma

Progestágenos exclusivos (1,5 mg de levonorgestrel)
-  AE com 0,75 mg de levonorgestrel
 1 cps VO cada 12 horas por 1 dia, ou 2 cps VO dose única   (total de 2 cps)
-  AE com 1,5 mg de levonorgestrel
 1 cp VO dose única  (total de 1 cps)

Regime de Yuzpe (200 µg de etinil-estradiol e 1 mg de levonorgestrel)
-  AHOC com 50 µg de etinil-estradiol e 250 µg de levonorgestrel
 2 cps VO cada 12 horas por 1 dia   (total de 4 cps)
-  AHOC com 30 µg de etinil-estradiol e 150 µg de levonorgestrel
 4 cps VO cada 12 horas por 1 dia    (total de 8 cps)

Fonte: Faúndes, A. et al. Emergency contraception. Gynecol Obstet, 82:297-395, 2003. Ministério da Saúde. 
Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual. Norma técnica, Brasília, 2005.

Drezett enfatizou o que se tem estabelecido como normativas 

nesse campo:31

n o levonorgestrel exclusivo constitui e deve ser sempre a 

primeira opção de uso, enquanto o regime de Yuzpe é re-

servado para casos excepcionais de indisponibilidade do 

levonorgestrel;

n a introdução da CE deve ser feita o mais breve possível, 

preferencialmente nas primeiras 12 horas, sendo que o li-

mite de tempo para o uso da CE não é de três dias (72 ho-

ras), como se costuma divulgar, mas sim de até cinco dias 

após a relação sexual desprotegida ou a violência sexual, 

com eficácia comprovada;

n a prescrição deve ser preferencialmente em dose única; 

n a administração via vaginal em situações especiais, como 

em casos de violência sexual em que a mulher possa estar 

inconsciente devido a danos e traumas físicos, tem a mes-

ma eficácia como se o medicamento fosse ministrado por 

via oral.

Em uma didática e interessante dinâmica de perguntas e res-

postas, o médico seguiu desfiando, um a um, os principais mitos e ver-

dades em torno ao uso do medicamento, desconstruindo, precisamente, 

os maiores estigmas e mitos da CE.

31. Van Look, P.; Stewaet, F. Contraceptive technology. Seventeenth Revised Edi-
tion. 1998; World Health Organization. Improving access to quality care in 
family planning. 1996.
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São esses dois mecanismos conhecidos que, juntos ou separa-

dos, atuam no uso da CE e não se configuram como abortivos em ne-

nhuma hipótese, conforme demonstrado.

“A anticoncepção de emergência produz alteração da fase lútea impedindo 

a implantação do embrião, resultando em mecanismo abortivo”?

Drezett explica que, de fato, a CE atrapalha a formação do cor-

po lúteo (estrutura responsável por manter os primeiros momentos da 

gestação), mas isso não significa que ela seja abortiva, pois a disfunção 

luteolítica produzida pela anticoncepção de emergência não se diferen-

cia da disfunção luteolítica induzida naturalmente pela lactação. A ama-

mentação segue como alternativa anticonceptiva natural e tecnicamente 

válida, sem que se atribua a ela qualquer “efeito abortivo”.34

“A anticoncepção de emergência apresenta um 3º mecanismo de ação, que 
impede ou dificulta a implantação do embrião quando ocorre a fertiliza-
ção, o que representa mecanismo indiscutivelmente abortivo”?

Segundo Drezett, essa tentativa de sofisticar a argumentação 
não tem nenhum valor científico, pois se baseia em pesquisas metodolo-
gicamente inaceitáveis e invalidadas, e posteriormente verificadas com 
testes feitos em mulheres que usaram e que não usaram a CE, compro-
vando evidências atuais sobre a ausência de efeito para o endométrio 
em relação a:35 número de glândulas por mm2; porcentagem de tecido 
estromal; número de artérias espiraladas; marcadores de receptividade 
uterina (α1, α4, β1, β3, αvβ3, mucina, fatores de crescimento, gen hoxa 
11, cox 1, cox 2, aglutininas); número e qualidade dos pinópodos (re-
ceptores mais sensíveis para implantação de uma gravidez), sendo que 
todos resultaram iguais para quem usou e quem não usou a anticon-
cepção de emergência, não havendo mais o que possa ser pesquisado e 
tampouco usado para tentar indicar que esse efeito exista.

Além disso, como já foi dito, a CE utiliza a progesterona 
(progestágeno),36 que significa pró-gestação, e logo protege a gravidez, 

também Nota Técnica sobre Anticoncepção de Emergência  Jefferson Drezett, 
disponível em: <http://www.ccr.org.br/uploads/eventos/seminarionov09/apre-
sen tacoes/NotaTecnica%20sobre%20Anticoncepção%20de%20Emergên-
cia%20-%20Jefferson%20Drezett.pdf>..

34. World Health Organization (Task Force). The Lancet, 352(9126): 428-33, 1998.
35. Durand et al. Contraception 2001. Marions L et al. Obstet Gynecol 2002.
36. Afinal, progestágenos são abortivos ou protegem a gravidez? 

Por isso, afirma Drezett, a CE funciona tão bem antes das 12 
horas. Após a fecundação é que se terá então a formação do ovo ou zi-
goto (uma célula completa). Drezett explicou que o zigoto vai ser trans-
portado e vai se dividindo em número de células até chegar prestes ao 
útero, sendo chamada agora de mórula. Essa mórula vai então crescendo 
e sendo transportada até chegar à cavidade do útero, já com cerca de 100 
a 200 células, quando passa a se denominar blastocisto, em um processo 
que demorou de 4 a 6 dias, desde que ocorreu a fecundação; e só a partir 
daí é que começará a se implantar no 6º dia. A nidação só se completará 
em 11 a 12 dias, quando se passa a ter o primeiro sinal de que houve 
implantação, produção de hormônio, e de que a mulher está grávida. 
Antes disso não há gravidez.

Como funciona então a CE? Depende, pelo menos por dois 
mecanismos, explica Drezett:

n mecanismo de ação pré-ovulatório (mecanismo principal, 
se a mulher ainda não ovulou) - a CE impede o pico do 
hormônio LH, evitando a ovulação (dado incontestável). 
O levonorgestrel, associado ou não com o etinil-estradiol, 
tem capacidade demonstrável de interferir no processo de 
ovulação, seja suprimindo o pico do hormônio LH, impe-
dindo a rotura folicular, seja modificando a luteinização. 
Contudo, a administração da CE muito próxima da ovula-
ção não se mostra capaz de alterá-la, o que pode explicar a 
maior parte dos casos de falha do método;32

n mecanismo de ação pós-ovulatório - refere-se aos casos em 
que os espermatozoides permanecem dentro do colo do 
útero (ex: até por cinco dias) e saem em pequenas quan-
tidades para encontrar um óvulo para fecundação; a CE 
atua alterando o muco cervical, impedindo que estes 
saiam para as trompas. Assim, o levonorgestrel apresenta 
capacidade demonstrável de interferir na fase sustentada 
de migração dos espermatozoides do colo de útero em di-
reção à tuba uterina, aumentando a viscosidade do muco 
cervical. Esse efeito reduz significativamente a probabi-
lidade de fecundação nos casos em que não foi possível 
inibir a ovulação.33

32. Croxato, H. B. et al. Contraception, 2002. Croxato, H. B. et al. Contraception, 
2004.

33. World Health Organization. Task Force. The Lancet, 352(9126): 428-33, 1998. 
Kesserü et al. Contraception 1974. Brache, V. et al. Contraception 1985. Ver 



Relatoria Relatoria

 democracia, estado laico e direitos humanos 203202  democracia, estado laico e direitos humanos

O médico destacou, ainda, não haver aumento de risco de ano-
malias fetais em caso de falha ou uso indevido, nem de gravidez ectópica 
(nas trompas). O levonorgestrel também não apresenta interação far-
macológica com ritonavir (ARV), o que é importante quando se aplica 
o medicamento juntamente com antirretrovirais em casos de violência 
sexual, e os riscos de eventos adversos severos com o uso da CE são 
ainda menores do que os da extremamente seguras AHOC (pílula anti-
concepcional de rotina).37 

“A anticoncepção de emergência acarreta em efeitos colaterais frequen-
tes e intensos para as mulheres”?

Drezett demonstrou a tolerabilidade do medicamento, ao des-
tacar que:38

n náuseas ocorrem de 40% a 50% e podem ser tratados com 
antieméticos, uma hora antes da CE;

n vômitos acontecem em 15% a 20%. Até duas horas, repetir 
CE; se há novo episódio, administrar via vaginal;

n cefaleia, vertigem, dor mamária são pouco frequentes e 
têm remissão espontânea, desaparecendo em menos de 24 
horas, sem necessidade de uso de qualquer medicamento;

n efeitos severos são raros e excepcionais.

“A anticoncepção de emergência é uma bomba hormonal e contém 
grande quantidade de medicamentos”?

Drezett desfez esse mito explicando que a CE não pode ser con-
siderada uma bomba hormonal, uma vez que usa doses concentradas e 
por curto período de tempo. O método de Yuzpe contém 20% da dose 
de uma cartela da pílula anticoncepcional de rotina (AHOC) e o levo-
norgestrel exclusivo (regime principal da CE) possui de 30% a 35% da 
dose de uma cartela de AHOC.39

  

37. WHO. Emergency contraception. 1998; Ver também Nota Técnica sobre Anti-
concepção de Emergência - Jefferson Drezett.

38. WHO. Emergency contraception. 1998.
39. Ministério da Saúde. Anticoncepção de emergência: perguntas e respostas para 

profissionais de saúde. Brasília, 2005. Disponível em: <http://www.ccr.org.br/
uploads/eventos/seminarionov09/apresentacoes/Anticoncepcao%20de%20
Emergência-Perguntas%20e%20Respostas%20para%20para%20Profissio-
nais%20de%20Saúde%20-%20Ministério%20da%20Saúde.pdf>..

não sendo abortivo. As evidências científicas estão justamente no uso 
da progesterona ou similares na fertilização in vitro ou na inseminação 
intrauterina, resultando em aumento expressivo das taxas de gravidez e, 
ainda, em casos de ameaça de abortamento, com a diminuição signifi-
cativa da perda fetal.

“Com o tempo e com o uso repetido, o organismo da mulher se acostuma 
com a anticoncepção de emergência e o método passa a ter maior risco de 
falha”?

Para Drezett, “estão demonizando a CE”. O gráfico abaixo 
aponta, em dados oficiais da OMS, a estimativa de casos evitados de 
gravidez entre 1.000 ocorrências com exposição única, segundo tempo 
de administração e tipo de regime de administração da CE (1ª coluna: 
levonorgestrel; 2ª coluna: método de Yuzpe), comprovando a efetivi-
dade da anticoncepção de emergência e a inexistência de tolerância ao 
medicamento.

“A anticoncepção de emergência é um método anticonceptivo menos 
seguro para a saúde se comparado com outros métodos, como a pílula 
anticoncepcional”? 

Drezett enfatizou: “não há nenhuma contraindicação” para o 
levonorgestrel (CE). Nesse sentido, ele questiona a exigência de recei-
ta médica para sua obtenção, qualificando-a como restrição ao acesso 
ao medicamento e, portanto, aos direitos relacionados a esse acesso. Se 
aplicado o regime de Yuzpe, deve ser usado com cuidado nas situações 
de AVC, tromboembolismo, diabetes grave, enxaqueca severa (categoria 
2 OMS para YUZPE). 

Fonte: Drezett, J.; Del Pozo, E. IPAS, La Paz, 2002. World Health Or-
ganization. The Lancet, 352(9126): 428-33, 1998.

n Taxas de eficácia da CE são bem conhecidas: em 12 
horas, de cada 1.000 gestações, podem ser evitadas 
995, quando nem ocorreu a fecundação; até em 5 
dias, em 1.000 casos ainda se consegue proteger 
cerca de 300 mulheres.

n Eficácia média da CE é 75% a 85%.

n Levonorgestrel exclusivo é mais eficiente do que 
método de Yuzpe.

n Uso repetido: só gera acúmulo e sucessivas taxas de 
falha, não gera tolerância à CE.

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0-12 hs 13-24 hs 25-48 hs 49-72hs 73-120 hs



Relatoria Relatoria

 democracia, estado laico e direitos humanos 205204  democracia, estado laico e direitos humanos

Contracepção de emergência: uma arena de disputas no Brasil
Maria Teresa Citeli43 
Margareth Arilha44 

A professora do Departamento de Ciência Política e Tecno-
lógica da Unicamp, Maria Teresa Citeli, que pesquisa o tema da con-
tracepção de emergência (CE) desde 1999 (quando o medicamento 
entrou no mercado brasileiro), fez inicialmente um especial agrade-
cimento à CCR, à Margareth Arilha e à Elza Berquó, pela oportuni-
dade e apoio no desenvolvimento dessa e de outras pesquisas. 

Para falar sobre os principais episódios e grupos que limi-
tam a oferta da CE no país, Citeli afirmou que “não poderia deixar 
de destacar a dívida enorme que o Estado brasileiro tem com as mu-
lheres por não tê-la oferecido nos serviços públicos desde o início, ao 
mesmo tempo em que havia um estímulo simbólico na cultura para 
que as mulheres diminuíssem o número de filhos”. 

As evidências dos resultados da pesquisa apresentada por Ci-
teli estão baseadas em normas do Ministério da Saúde, em processos 
judiciais e legislativos (federal, estadual e municipal), bem como em 160 
matérias da Folha de S.Paulo (1999-2009) sobre a CE e outras 160 ma-
térias publicadas em veículos regionais nos locais onde aconteceram os 
casos mais graves de restrição de acesso à CE.45

Segundo Citeli, de 1999 a 2001,46 não se observou nenhum 

grande protesto. Verificaram-se notícias de que na França a CE é distri-

buída nas escolas e que a ideia é diminuir para metade a taxa de aborto 

entre jovens; no Brasil, fala-se que a CE está à venda nas farmácias, e 

não há maiores repercussões. Em 2001, o Ministério da Saúde, junta-

mente com as Secretarias Estaduais e a Secretaria Municipal de Saúde 

de São Paulo, promoveu uma política de ampliação da distribuição da 

CE. Nesse momento, ressalta Citeli, entrou em cena um ator crucial: a 

Igreja Católica. 

A análise da documentação também permitiu constatar que a 

alta hierarquia católica evitava se manifestar a respeito da CE, e quem 

se manifestava eram bispos sem grandes projeções (de “segunda linha”), 

43.  Professora do DPCT/IGE/Unicamp e consultora da CCR.  
44.  Diretora executiva da CCR
45.  Documentação reunida pela CCR nos últimos cinco anos.
46.  Em 1999, a Anvisa aprovou a CE e iniciou-se a comercialização do medicamento 

no Brasil.

“A anticoncepção de emergência provoca danos para a menstruação, prin-
cipalmente entre as mulheres mais jovens e as adolescentes”?

Para Drezett, há também uma “demonização dos efeitos na 
menstruação”. Dados da OMS40 mostram que o padrão da menstruação 
pós-CE não apresenta alterações em 57%; pode ocorrer atraso menstru-
al de até sete dias em 15% e na mesma proporção sua antecipação; em 
13% o atraso seria maior de sete dias. 

Além disso, conforme dados do Ministério da Saúde,41 não 
ocorre sangramento imediato, as modificações são geralmente autoli-
mitadas e com remissão espontânea, as alterações são bem toleradas por 
mulheres adultas e por adolescentes, não diferindo das presentes em 
outros métodos (injetáveis, DIU, implantes etc.) e modificações acentu-
adas e indesejáveis só ocorrem com uso repetido.

“A anticoncepção de emergência não protege contra as DST e a Aids e há 
risco de uso abusivo, principalmente entre adolescentes”? 

De fato, a CE não oferece proteção contra DST/HIV/Aids, mas 
Drezett destacou que essa condição não é exclusiva da anticoncepção 
de emergência como método contraceptivo (com exceção da camisinha 
masculina e feminina). 

O expositor ressaltou, também, que investigações em países 
como Alemanha, Inglaterra, Finlândia e Austrália indicam CE sem evi-
dência de uso abusivo. Não há evidência de menor uso de métodos de 
barreira devido à utilização da CE (inclusive entre adolescentes no Bra-
sil) e, diante da falha de 3% a 14% do preservativo, o uso da CE é funda-
mental para evitar a gravidez indesejada.42

Drezett concluiu sua exposição afirmando: “A anticoncepção 

de emergência representa grande potencial para prevenir parte signifi-

cativa das gestações indesejadas, evitando grande sofrimento humano 

e reduzindo a necessidade das mulheres de recorrer ao abortamento 

inseguro”. A contracepção de emergência deveria, portanto, receber a 

máxima atenção em termos científicos e de políticas públicas. Assim, 

para Drezett, recusar o acesso à CE é uma brutal violação aos direitos 

humanos sexuais e reprodutivos das mulheres.

40. World Health Organization (Task Force). The Lancet, 352(9126): 428-33, 1998.
41. Ministério da Saúde. Anticoncepção de emergência: perguntas e respostas para 

profissionais de saúde. Brasília, 2005.
42. Ministério da Saúde. Anticoncepção de emergência: perguntas e respostas para 

profissionais de saúde. Brasília, 2005. Ver também Nota Técnica sobre Anticon-
cepção de Emergência - Jefferson Drezett.
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sos sabiam previamente tratar-se de demandas inconstitucionais, espe-
cialmente no caso do município de São José dos Campos (31 de março 
de 2005). A Igreja passou então a transpor o limite da (in)constituciona-
lidade, apoiando iniciativas legislativas sabidamente inconstitucionais.48 
Essa passa, então, a ser a estratégia: criar leis nos municípios, esperando 
o efeito simbólico das notícias no jornal sobre a população.

A propósito da mídia, Citeli destacou que o jornal O Estado de 
S.Paulo imediatamente publicou um editorial condenando o caso de São 
José dos Campos, o que resultou também da boa relação e da construção 
do trabalho estratégico realizado pelas organizações nesse campo, com o 
repasse de dados e pesquisas confiáveis, o que reverteu em informação de 
boa qualidade para formar a opinião pública. Não obstante, a Igreja e os 
autores desses projetos conseguiram que a CE ficasse marcada na mídia 
como a pílula da confusão e da polêmica, quando o enfoque mais adequa-
do deveria ser a polêmica da Igreja sobre a pílula. Para Citeli, isso é um 
paradoxo, pois não existe uma polêmica, do ponto de vista de uma contro-
vérsia científica, entre cientistas defendendo interesses de lados diversos 
ou opostos. No caso, destacou a expositora, “de um lado temos cientistas 
defendendo um ponto de vista, um interesse e, de outro, uma instituição 
religiosa − que tratou de recrutar cientistas também”.49

Citeli mencionou, ainda, a pesquisa de opinião pública patroci-
nada pelo Programa de Apoio a Projetos em Sexualidade e Saúde Repro-
dutiva (Prosare), por meio da CCR, realizada pelas Católicas pelo Direi-
to de Decidir, em 2005, mostrando o que dizem os(as) entrevistados(as) 
pelo Ibope a respeito da CE. A pesquisa queria saber se as pessoas eram 
favoráveis a distribuir a pílula nos serviços públicos em caso de estupro e 
de relação desprotegida.50 Do total da população, 89% respondeu favora-
velmente, e católicos(as) sempre com uma posição mais favorável, haven-
do também variações de posições em faixas etárias. Em caso de relação 
desprotegida, a aprovação nunca foi inferior a 50%. Citeli também obser-
vou: parece que as mulheres pobres entenderam a importância da CE.

48. Em 17 de maio de 2005 já existiam manifestações do Ministério Público, da 
Advocacia Geral da União, etc.

49. No caso do aborto e da Lei de Biossegurança, entre os diversos cientistas recru-
tados, Citeli recordou o caso de uma acadêmica ligada ao grupo fé e cultura da 
PUC-SP, cuja última manifestação foi em 2007, e que posteriormente, segundo 
dados divulgados na mídia, teve problemas com colegas da academia relaciona-
dos a suposto currículo falso e toda uma desacreditação política e cientifica.

50. Antes da formulação da pergunta na pesquisa, explicava-se, com o auxílio de 
um cartão informativo, o que é CE.

sem expor a imagem dos principais líderes da instituição. O presidente 

da CNBB paulista, por exemplo, enviou uma nota sobre a CE para os 

jornais, que foi publicada, a ser lida nas 2.040 paróquias, justamente 

quando o medicamento estava chegando aos serviços públicos, na qual 

afirmava que é um erro gravíssimo cometido pelo Ministério da Saúde, e a 

Igreja tem que se manifestar a respeito.

Outro fator de relevância apontado refere-se à formação dos 

profissionais da religião. A partir de 2001, surgiu o que um teórico la-

tino-americano chamou de formação para “secularização estratégica”. 

Passamos, assim, a encontrar bispos que se apresentam como médicos, 

pediatras e também jornalistas da Opus Dei, inclusive trabalhando nas 

redações de jornais, etc.

Segundo Citeli, o cenário era de certa tranquilidade entre 2002 

e 2004 (em 2002, 94% da CE era comprada nas farmácias e 6% distri-

buída nos serviços; em 2003 diminuiu um pouco a distribuição nos ser-

viços). Contudo, quando em 2005, com a política pública de ampliação 

da CE, chegou-se a 11,5% na distribuição do contraceptivo, o problema 

reapareceu com força e, para Citeli, a questão não está no uso da CE e 

nem nos resultados provocados por este medicamento.

Em 2005, eclodiu o caso do Rio de Janeiro, com uma Diocese 

bastante forte − mas quem se manifestou não foi o arcebispo, mas sim 

seus bispos auxiliares −, resultando na revogação, pelo prefeito, de uma 

resolução da Secretaria Municipal de Saúde e retirada do programa de 

distribuição da CE nos postos municipais de saúde, que já estava prestes 

a funcionar.

Nesse momento, destacou Citeli, a Igreja passou a fazer uma 

intervenção diferente, de atuação nos legislativos municipais, estaduais 

e federal para barrar toda a política da CE de 2005 que estava avançan-

do. Como exemplo, a expositora citou a região do Vale do Paraíba: nessa 

época, em dois meses, eclodiram cinco casos no Legislativo, sendo que 

quatro eram dessa região.47

Citeli apontou que, dos 20 casos de ações restritivas pesquisa-
dos no Legislativo, 17 tinham como propositores da iniciativa pessoas 
ligadas à Igreja Católica. Além disso, todos os envolvidos nesses proces-

47. Citeli mencionou uma deputada federal do PT que, ao mesmo tempo em que 
estimulava os acontecimentos na região, também tentava, com a apresentação 
de um projeto de lei, derrubar determinados itens da Lei de Planejamento Fa-
miliar, de 1996.
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que possuíam ou já possuíram leis restritivas à distribuição da CE, com 
as áreas de maior poder e influência da Igreja Católica, por meio do 
mapeamento da localização desses municípios de acordo com as áreas 
das circunscrições eclesiásticas da Igreja, conforme o mapa apresentado 
a seguir.

 

O mapa das circunscrições eclesiásticas da Igreja Católica reve-
la que a grande área de concentração desses 11 municípios − São José do 
Rio Preto, Pirassununga, Vargem, Cachoeira Paulista, Pindamonhanga-
ba, Taubaté, Jacareí, São José dos Campos, Jundiaí, São Paulo, Ilhabela 
− encontra-se na sub-regional da Arquidiocese de Aparecida do Norte 
e, depois, na sub-regional de São Paulo.51 

51. Há casos isolados, como o de São José do Rio Preto, mas se identificou que 
o prefeito que atuou na restrição da CE era originário de outra região (sub-
regional Aparecida). Segundo alertou Arilha, o bispo de Jundiaí, por exemplo, 
foi transferido para Juiz de Fora (MG), o que demonstra a importância da mo-
bilidade desses atores e sua atuação.

Teresa Citeli concluiu sua exposição deixando quatro pontos 
para reflexão:

n a ideia de que a Igreja Católica usa o argumento de que 
a CE é inconstitucional porque o aborto é proibido no 
país, ao mesmo tempo em que, de forma ambivalente, vem 
apoiando ações inconstitucionais, particularmente nos úl-
timos cinco anos; 

n a ambivalência presente também no momento em que a 
CE chega aos serviços públicos e o fato de que se 80% das 
brasileiras dependessem exclusivamente do serviço públi-
co (e a maioria depende) não teriam acesso à CE; 

n se há evidência de que a Igreja Católica evita se expor, pre-
servando a imagem de líderes de grande projeção, quais 
seriam os benefícios para a instituição? 

n pensando no caso de Jundiaí, pode ser levada a sério a dis-
tribuição da CE nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e as 
possibilidades de sua manutenção, considerando a cultura 
ainda existente nesses serviços?

A diretora executiva da CCR, Margareth Arilha, complementou 
esse cenário, apresentando um panorama do levantamento realizado 
em 21 municípios brasileiros que já tiveram alguma tentativa de obstru-
ção em algum formato do uso da CE. 

A maior parte dessas iniciativas ocorreu em municípios do Es-
tado de São Paulo, mas também se verificaram no Mato Grosso do Sul, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco, concentrando-se, 
assim, nas Regiões Sudeste e Sul e incluindo também Nordeste e Cen-
tro-Oeste.

Arilha observou, nesse sentido, a complexidade da situação 
brasileira, comparando com a Argentina, que também é um Estado 
federativo, com 24 províncias, mas cujos municípios não podem criar 
leis. No Brasil, existem cerca de 5.560 municípios, com autonomia para 
produzir suas próprias leis, ainda que mantendo a coerência hierárquica 
do sistema normativo.

A par de iniciativas em esferas municipais, o mapeamento 
constatou iniciativas também nos planos estaduais (o Brasil possui 26 
Estados e um Distrito Federal). Ações legislativas ocorreram nos Esta-
dos de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Como destacou Margareth Arilha, para o Estado de São Paulo 
já foi possível estabelecer a relação e concentração de 11 municípios 
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Arilha relatou os desdobramentos desse caso de Jundiaí. O 
bispo pressionou um vereador evangélico do PSOL que entrou com o 
projeto de lei (associação estratégica). Mas, devido à ação estratégica 
dos grupos de ONGs e do grupo de mulheres do PSOL (a Carta do 
PSOL defende o direito ao aborto), logrou-se impedir que esse vereador 
continuasse a se posicionar como candidato para as eleições de 2008. 
Entretanto, quando se obteve a vitória da ação de inconstitucionalidade 
da Lei Municipal de Jundiaí no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), 
o vereador acionou a Frente Parlamentar pelo Direito à Vida (Câmara 
Federal) e imediatamente abriu-se o andamento da CPI do Aborto, com 
a indicação de um primeiro deputado evangélico para a composição 
da lista. São as conexões entre nível local e nível nacional das forças 
conservadoras.

Entre os vários argumentos de fundamento da representação 
das ONGs para ação de inconstitucionalidade no caso de Jundiaí, Arilha 
frisou que o Ministério Público acatou apenas a inadmissibilidade do 
município para legislar, e não se considerou no processo o debate sobre 
os direitos sexuais e reprodutivos. Ainda não se dispõe dos debates do 
julgamento do TJSP (fev. 2009) que foram extremamente interessantes, 
destacou Arilha, observando a gravidade do seguinte argumento, no mo-
mento em que um desembargador afirma: Parece que a CE não é abortiva, 
mas se chegasse a ser comprovado que era abortiva, eu defenderia o direito 
do município de criar legislação específica para proteger o direito à vida.53

Margareth Arilha concluiu reforçando que o problema parece 
não estar no mercado, mas sim no ESTADO. A expositora exemplificou 
com a recente situação em relação ao presidente Obama, em que o aborto 
estava disponível nos Estados Unidos, mas, ao se concretizar a reforma de 
saúde, o que se negocia é o impedimento de utilização dos fundos públicos 
para o abortamento no país, exceto quando há risco de vida e a gravidez é 
resultante de estupro. Vale dizer, quando o Estado passa a apresentar uma 
alternativa concreta de efetivação de direitos para uma população de bai-
xa renda, parece que a Igreja “surge para proteger seu rebanho”.

Na mesma linha, essas leis restritivas nos municípios do Estado 
de São Paulo aparecem sempre de maneira a incidir sobre a esfera públi-
ca, complementou Arilha. Em âmbito estadual, há um projeto de lei de 
restrição à CE na rede pública em tramitação no Distrito Federal e outro 

53. Não por acaso, observou Arilha, o julgamento anterior ao de Jundiaí tratava 
de caso em que o Tribunal autorizava um município a legislar a favor de um 
determinado tema (discussão sobre a autonomia dos municípios). 

Dessa forma, segundo Arilha, identificando-se a rota da CE, 
busca-se traçar também a rota das esferas de poder da Igreja. Assim, 
como mencionado por Citeli, embora em termos de mídia seja o “baixo 
clero” que se manifesta, as definições possivelmente se originam nas esfe-
ras maiores de suposta concentração de poder dessas regionais da Igreja.

Em relação aos outros Estados, apontou Arilha, curiosamente 
as iniciativas se deram em Santa Catarina − um núcleo gerador impor-
tante de quadros da Igreja Católica −, no Paraná e nas grandes inter-
venções em Pernambuco, além do Mato Grosso do Sul, com episódios 
em Campo Grande (inclusive em relação ao Cytotec), que possui uma 
Pastoral da Criança bastante ativa.

Esse trabalho também procurou recuperar e demonstrar, de al-
guma forma, a vinculação e presença dos grupos Opus Dei, em particular 
no Vale do Paraíba, e, principalmente, a relação histórica entre a riqueza 
do café no Estado e os grupos de poder da Igreja Católica (e da riqueza 
religiosa), que também se instalaram na região do Vale do Paraíba.

Arilha exemplificou, ainda, o caso da última iniciativa de 
restrição à CE, no município de Vargem (9 mil habitantes), pertencente 
à sub-regional de Campinas da Igreja. Para se ter acesso à lei foi preciso 
ir pessoalmente à cidade, negociar a autorização para a publicização 
da lei com o presidente da Câmara Municipal, assinando um termo 
de responsabilização para uso a título de investigação.52 É necessário 
mostrar o cenário encontrado nesses planos, diz Arilha, para que se 
possa atuar no campo das estratégias positivas de contenção e mudança 
dessa situa ção. 

O caso de Jundiaí é a experiência mais bem-sucedida de restri-
ção à CE. Entre os 21 municípios pesquisados, essa foi a única iniciativa 
em que houve concordância entre a aprovação da lei (Legislativo) e a 
sanção do prefeito (Executivo). Arilha mencionou que chegaram a ter 
contato direto com a assessoria parlamentar do prefeito de Jundiaí e eles 
tinham clareza da inconstitucionalidade da lei, afirmando que, entre a 
inconstitucionalidade da lei e a Igreja Católica, ficariam com a Igreja, 
porque a pressão (do bispo) é insuportável. Como mencionou Arilha, 
por um lado, isso é extremamente chocante e, por outro, ao viver o coti-
diano nesses espaços, é “compreensível” o nível de pressão que exerce a 
Igreja em cidades pequenas como essa (em missas, na mídia, etc.).

52. Farmacêuticos da cidade que se identificavam como pró-vida, diziam que era 
necessário “controlar as mulheres da cidade”, e que para isso a CE tinha que 
estar disponível.
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dito, tempos atrás, que a luta feminista já não teria mais vigência. Esse 
painel − prossegue Rosado − mostra que a luta está aí; Católicas tem 
que continuar trabalhando; e não há dúvidas que temos um inimigo 
explícito, com poder simbólico, político e financeiro muito claro e forte. 

Maria José Rosado referiu-se também a um pesquisador inglês 
que, em palestra na PUC-SP, sobre a direita cristã nos Estados Unidos, 
concluiu sua exposição afirmando que o uso político do mito fundador 
religioso na era Obama é mais forte do que na era Bush, para vermos que 
o panorama é complicado e não só para nós no Brasil. 

Outro ponto ressaltado foi sobre a pesquisa feita por Católi-
cas no contexto do caso da menina de Alagoinha (Pernambuco), com 
a inclusão de uma pergunta sobre o acordo entre a Santa Sé e o Brasil. 
A pesquisa indicou como resultado que 87% dos católicos discordavam 
do acordo (e nem todos os brasileiros eram católicos, nem desrespeita-
vam as demais religiões, entre outros aspectos). Católicas não conseguiu 
publicá-la. Chegaram a ser entrevistadas pelo jornal O Globo, mas a ma-
téria não saiu: não querem encrenca com Igreja Católica. Rosado soube 
por fonte que não pode revelar, que a CNBB teve acesso a essa pesquisa e 
disse: “temos que acionar imediatamente nossos ‘lobbys’, porque se essa 
pesquisa sai publicada, nós vamos ter problemas”. Conclusão: a Igreja 
conseguiu trancar a mídia para publicação dessa pesquisa.

Para Maria José Rosado, nós como militantes feministas temos 
ainda que prestar muita atenção a São Paulo, porque é o Estado que tem 
o nível de educação mais alto. A Opus Dei, que só trabalha com elites, 
com uma turma educada, quer líderes e tem uma penetração muito for-
te em São Paulo. Por outro lado, o movimento católico (Canção Nova), 
que tem muitíssimos recursos e trabalha a massa, está sediado em São 
Paulo. Assim, temos da elite à base uma presença religiosa fortíssima 
em São Paulo. Rosado aproveitou para cumprimentar Margareth Arilha 
pelo mapeamento, destacando que a dica de se trabalhar a geografia, 
tentando estabelecer essa rota político-religiosa com todo seu poder é 
fundamental; para enfrentar o inimigo temos que saber qual é a sua tá-
tica e estratégia e onde é que ele está, e “vocês oferecem isso muito bem”, 
finalizou Maria José Rosado.

Rosa de Lourdes (Rede Feminista de Saúde) buscou trazer a 
discussão para o campo dos serviços. Fazendo uma formação junto a 

responsáveis. Uma série de desdobramentos ainda se deve dar em relação a esse 
episódio. Ver: <http://www.campanha16dias.org.br/ed2009/tome-uma-atitu-
de-mobilize-e-alimente-a-cadeia-de-solidariedade-no-caso-uniban/>.

na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com parecer favorável 
em todas as comissões. 

No âmbito municipal, no Estado de São Paulo, segundo Arilha, 
as pendências referem-se aos municípios de Vargem, onde já se ingres-
sou com representação sobre a lei proibitiva junto ao Ministério Públi-
co (usando a mesma estratégia de Jundiaí), Ilhabela, em uma situação 
diferente, na qual a proposta da lei é a exigência de receita médica para 
menores de 18 anos, e Pirassununga, onde se vetam a distribuição da CE 
e o uso do DIU pela rede pública de saúde.

Debates e intervenções 

As intervenções e debates que se seguiram refletem o impacto 
causado pelas apresentações e os complexos desafios que se apresentam 
no campo das estratégias para o enfrentamento dos obstáculos ao aces-
so e uso da contracepção de emergência (CE).

Nesse sentido, Maria José Rosado (Católicas pelo Direito de De-
cidir) afirmou categoricamente: “me senti extremamente provocada por 
esse painel, dado o lugar que a Igreja Católica ocupou”. Ela invocou o 
último parágrafo do artigo do psicanalista Contardo Calligaris,54 em que 
no contexto do caso Uniban,55 ele pede desculpas às feministas por haver 

54. O parágrafo do artigo de Calligaris a que se refere Rosado diz, textualmente: 
“Agora, devo umas desculpas a todas as mulheres que militam ou militaram no 
feminismo. Ainda recentemente, pensei (e disse, numa entrevista) que, ao meu 
ver, o feminismo tinha chegado ao fim de sua tarefa histórica. Em particular, eu 
acreditava que, depois de 40 anos de luta feminista, ao menos um objetivo tives-
se sido atingido: o reconhecimento pelos homens de que as mulheres (também) 
desejam. Pois é, os fatos provam que eu estava errado” (Contardo Calligaris, em 
A turba da Uniban, Folha de S.Paulo, 05/11/2009).

55. Nota da relatora: No dia 22 de outubro de 2009, Geisy Arruda, 20 anos, estu-
dante de Turismo da Uniban (Universidade Bandeirante de São Paulo − campus 
São Bernardo do Campo/SP), foi humilhada e agredida por cerca de 700 alunos 
e alunas, por usar um vestido curto cor-de-rosa. Em uma turba a perseguiam 
pelos corredores da Universidade e, em coro, gritavam, entre outras coisas, 
“puta, puta”, “estupra, estupra”!... incitando a violência e o crime. Ela teve que 
ser recolhida a uma sala de aula e escoltada pela Polícia Militar para sair da 
instituição. Os fatos foram filmados, fotografados e circulados amplamente na 
Internet. No dia 7 de novembro, a Uniban publicou um informe publicitário 
nos jornais locais, intitulado “Responsabilidade Educacional”, no qual anun-
ciou a expulsão da aluna Geisy Arruda e a suspensão de alguns poucos alunos 
(sem identificar nomes, nem número exato). No dia 9 de novembro, em face 
das repercussões do caso, a Reitoria revogou a decisão do Conselho Univer-
sitário de expulsar Geisy, mas também de suspender os alunos supostamente 
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acionar o campo do direito, e não só o Ministério Público, com o qual já 
se trabalha, pois os casos são complexos.58 

Viana contou, ainda, que esteve em Campo Grande (MS), em 
visita a duas maternidades para tratar o tema do aborto seguro (lá o bis-
po entra na maternidade e intimida os médicos sem qualquer constran-
gimento). Segundo relato do movimento de mulheres local, na audiência 
pública realizada sobre CE no Estado, o bispo disse ser a favor da absti-
nência sexual e ainda afirmou: “casar com uma mulher que não é virgem 
é o mesmo que comprar uma lata de óleo furada no supermercado”.

Duas observações foram feitas por Elza Berquó (CCR/Cebrap/
CNDP/Nepo-Unicamp): 

n no mapeamento de Margareth, seria interessante utilizar o 
indicador de vulnerabilidade do Seade para os municípios 
de São Paulo, verificando associações com a pobreza da re-
gião (de nenhuma até alta vulnerabilidade);  

n desde as primeiras pesquisas, os religiosos sempre jogaram 
a responsabilidade para o setor médico e, quando se obser-
vam as estatísticas,verifica-se que não existe uma diferença 
muito grande entre ser católica na declaração e na prática, 
o que não encontramos tanto entre os evangélicos, porque 
pregam a virgindade e abstinência e se pautam mais por 
isso no comportamento; mas há um abismo enorme para o 
comportamento dos católicos; há 30 anos temos observado 
isso e é o que os dados de vocês confirmam. 

A professora Berquó lançou, ainda, a seguinte pergunta a título 
de questionamento e provocação: qual é a inserção e participação do 
movimento jovem desse país, de posse das informações científicas sobre 
o direito de fazer uso da CE? 

Cristião Rosas encerrou os trabalhos da mesa, destacando a 
total desconstrução dos mitos da CE feitas por Drezett, a reação de 
grupos conservadores, colocados por Citeli, sempre que na prática 
os avanços de direitos sexuais e reprodutivos ficam claros à popu-
lação, e o mapa do fundamentalismo religioso tão bem desenhado 
por Arilha. E questionou: que tipo de pessoas são as que se colo-
cam como pró-vida, usam de falsas evidências científicas para impor 
uma moral religiosa em detrimento do acesso aos direitos humanos, 
à saúde e às tecnologias reprodutivas?

58. Referindo-se ao que já comentaram Bergallo e Arilha.

conselheiros e gestores em Campo Grande, Estado de Mato Grosso do 
Sul (MS), no marco do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher, Rosa destacou que a assessora da área técnica do Pacto, 
no Estado, dizia para todos os grupos: as mulheres de MS não gostam 
de usar a CE (nem DIU, diafragma). E em relação à CE, tiveram ainda 
que devolver o medicamento para o Ministério da Saúde, porque estava 
próximo do prazo de validade. 

Rosa mencionou, à luz das explicações de Jefferson Drezett, 
que, em 2000, o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, Cepia e Ecos 
fizeram um seminário nacional sobre CE, antecipando a pesquisa na-
cional sobre distribuição e sobre como andava a tecnologia, mas não 
havia essa compreensão, em especial quanto ao limite de tempo de uso 
de cinco dias. Ela mencionou a preocupação em relação ao fato de as 
UBS, por exemplo, só funcionarem até sexta feira e o drama para as mu-
lheres diante disso, se o maior efeito da CE é até as primeiras 12 horas. 

Para Rosa, portanto, temos também um trabalho de vigilân-
cia e uma preocupação quanto ao Pacto Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra a Mulher, em que os Estados estão recebendo dinheiro 
e, no campo da saúde, não se está dando conta de fazer a devida orien-
tação e distribuição da CE às mulheres. É preciso atuar na orientação 
do que diz Maria José Rosado e fazer um movimento para se contrapor 
à pressão da Igreja Católica e às cabeças de profissionais de saúde nas 
ações impeditivas da autonomia das mulheres.

Paula Viana (Grupo Curumim) apontou que saímos com dois 
grandes desafios: 

n o papel da Febrasgo (Federação Brasileira de Ginecologia 
e Obstetrícia) e dos Conselhos Regionais de Medicina, em 
instruir melhor seus médicos(as), para que a informação 
correta chegue à ponta do atendimento;56  

n a importância de monitorar e atuar imediatamente, por-
que em Pernambuco atuamos por conta da mídia (tanto 
no caso da CE como no de Alagoinha).57 

Para Viana, é necessário reunir um recurso muito grande para 
esse monitoramento, além de contar com uma assessoria jurídica, para 

56.  Em contraposição, Viana mencionou material impresso divulgado pela médica 
presidente da associação (Adusep), que atuou junto com o bispo em Pernam-
buco, em 2008, contra a distribuição da CE, alegando que o medicamento é 
abortivo, não protege contra DST, estimula o sexo sem proteção, e que essa 
atitude é uma afronta à vida.

57.  E em Jundiaí também se “monitora” via mídia, observa Margareth Arilha.
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A expositora referiu-se, também, aos casos recentes de Jundiaí e 
Vargem, no Estado de São Paulo, já mencionados por Margareth Arilha, 
como barreiras de acesso à CE. Em Jundiaí, o prefeito sancionou a Lei 
Municipal 7.025/08, que previa a retirada da CE do serviço público. A 
CCR e demais organizações parceiras enviaram representação ao Mi-
nistério Público de São Paulo, requerendo ajuizamento de ação de in-
constitucionalidade contra a referida lei. Em um litígio de alto impacto, 
a ação foi proposta pelo Ministério Público perante o Tribunal de Justi-
ça de São Paulo (TJSP) e julgada procedente em 18/02/2009. No curso 
dessa ação, houve a apresentação de um escrito (Amici Curiae − amigos 
da Corte) pela CCR e Conectas Direitos Humanos, defendendo a in-
constitucionalidade da lei. Em Vargem, no mesmo sentido, o prefeito 
sancionou a Lei Municipal 424/2006, e aqui também se procedeu à mes-
ma estratégia de representação junto ao Ministério Público, buscando, 
segundo Gonçalves, fazer frente a esse cenário conservador e incidir em 
uma litigância qualificada para tentar reverter essa situação.64

Quanto aos aspectos legais, no plano nacional, Tamara destacou 
inicialmente que, apesar de o aborto ser uma prática criminalizada no 
país, entre as exceções previstas no artigo 128 do Código Penal, inclui-se 
o caso de gravidez resultante de estupro, e há toda uma normativa que 
recomenda e garante o uso preventivo da CE para evitar essa gravidez. 
Assim, a obstrução ao acesso e uso da CE viola o direito das mulheres de 
evitar uma gravidez indesejada, no caso, resultante de violência sexual. 
Essa gravidez, por ser gerada também em um contexto de violência e 
agressão, constitui um risco desnecessário ainda à saúde das mulheres, 
violando, entre outros, o seu direito de autonomia. A não distribuição 
da CE, ressaltou a expositora, viola uma diversidade de direitos e nor-
mas, e essas violações parecem ficar ainda mais visíveis quando se trata 
de casos de violência sexual.

www.ccr.org.br/uploads/noticias/330_aborto_e_religião_nos_tribunais_brasi-
leiros.pdf>. Ver também: Contracepção de emergência: nova pauta do judici-
ário brasileiro – Tamara Gonçalves/Thais Lapa, disponível em: <http://www.
ccr.org.br/uploads/eventos/seminarionov09/apresentacoes/Contracepção%20
de%20emergência-%20nova%20pauta%20do%20judiciário%20brasilei-
ro%20-%20Thaís%20Lapa%20e%20Tamara%20Gonçalves.pdf>.

64.  A inconstitucionalidade da referida lei municipal, entre outros aspectos, está 
no fato de proibir o exercício do controle reprodutivo, do planejamento fami-
liar e de colocar mulheres que sofreram violência sexual em situação de risco 
desnecessário de contrair uma gestação indesejada. Esse risco assemelha-se à 
tortura. A Lei 424/06 viola, entre outros, o direito ao planejamento familiar, 
afronta a dignidade humana, viola o direito à saúde, afronta o princípio da 
legalidade e promove a tortura.

Contracepção de emergência: aspectos jurídicos
Coordenação: Paula Viana − Grupo Curumim, Jornadas Brasileiras 
pelo Aborto Legal e Seguro

A legalidade do acesso à contracepção de emergência
Tamara Gonçalves59 
Beatriz Galli60 

Os aspectos jurídicos da contracepção de emergência (CE) 
foram abordados, na segunda mesa do seminário, pela advogada do 
Cladem/Brasil, Tamara Gonçalves, ao apresentar o marco normativo 
nacional e internacional, bem com jurisprudencial que cerca o tema. 
Tamara agradece à CCR/Cebrap e à Beatriz Galli, que impossibilitada de 
comparecer ao evento lhe confiou a apresentação preparada.61

Tamara iniciou pontuando que o Brasil possui ampla legis-
lação, programas e protocolos de acesso à CE e, portanto, condição e 
situa ção que deveriam ser favoráveis à sua livre distribuição e uso, in-
clusive contando com cerca de sete laboratórios na produção do me-
dicamento.62 No entanto, na prática, isso não ocorre como deveria ser. 
Diversos municípios passam a produzir leis que proíbem ou impedem 
o acesso das mulheres à CE.

A propósito, Tamara Gonçalves mencionou pesquisa realizada 
em conjunto com Thaís Lapa, por meio da CCR/Prosare, identificando, 
entre 2000 e 2006, a existência de seis ações de inconstitucionalidade 
contra leis municipais sobre CE, sendo que a maioria (67%) contava 
com interferência direta da religião nesses processos.63

59. Advogada Cladem-Brasil.
60. Advogada, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de To-

ronto, consultora Ipas Brasil e membro do Cladem-Brasil.
61. Tamara aproveita para comentar, enquanto jovem, a provocação feita pela Dra. 

Elza Berquó no painel anterior, e fala da sua tristeza e preocupação com os(as) 
jovens que parecem ainda tão conservadores em atitudes, como, por exemplo, a 
manifestada no caso da agressão à jovem da Uniban; o questionamento da mo-
bilização vale ainda mais para o tema da contracepção de emergência, conclui.

62. Clae − Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia (www.
clae.info/) e CCR (www.ccr.org.br).

63. Ver: Gonçalves, Tamara Amoroso (coord.); Lapa, Thaís de Souza. Aborto e re-
ligião nos tribunais brasileiros. São Paulo: Instituto para a Promoção da Equi-
dade, 2008. Resultados da Pesquisa realizada pela CCR/Prosare/Cebrap com o 
apoio da The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation e também de 
Cladem-Brasil, cuja publicação na íntegra encontra-se disponível em: <http://
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Nesse sentido, o princípio da legalidade é outro aspecto desta-
cado. Fundamental em um Estado Democrático de Direito, visa assegu-
rar que o poder público só atue de acordo com a lei e que os cidadãos e 
cidadãs possam agir de forma livre, desde que o direito não proíba suas 
ações.69 Gonçalves reforçou, no contexto das normativas que violam o 
acesso à CE, a importância de afirmar esse princípio também junto com 
a ideia de laicidade do Estado, na medida em que a lei não pode impor, 
por exemplo, a toda uma população, um comportamento baseado na 
orientação determinada por uma religião.70

Também como fundamentos jurídicos para o acesso à CE, o 

artigo 5º da Constituição Federal, entre outros, garante o direito à vida, 

igualdade, liberdade, segurança e não discriminação de qualquer natu-

reza.71 Gonçalves chamou a atenção, quanto ao direito à igualdade, para 

o aspecto da igualdade de gênero não só entre mulheres e homens, mas 

também entre mulheres. As leis que vedam a distribuição da CE nos 

serviços da rede pública de saúde vão afetar em maior proporção as 

mulheres de baixa renda, que, em sua maioria, dependem desses servi-

ços para ter acesso ao medicamento, provocando, assim, também uma 

desigualdade entre as mulheres nesse campo da violação de direitos.

69. Nota da relatora: CF, Artigo 5º “(...) II - ninguém será obrigado a fazer ou dei-
xar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

70. A proibição da distribuição da CE viola o princípio da legalidade por: a) ex-
trapolar a competência legislativa em termos de saúde; b) por violar direitos 
fundamentais; e c) por ignorar que o Brasil é um Estado laico. O princípio da 
legalidade constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos indivi-
duais. Em relação à administração pública, é de suma importância, por impor 
os limites de ação do agente público de forma a não violar os parâmetros vigen-
tes, visando sempre a preservação do interesse público. Nota da relatora: Diz 
também a CF, Artigo 5º “(...) VI - é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; (...) VIII - ninguém 
será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filo-
sófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos 
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”; CF, Art. 19. 
“É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: i - estabe-
lecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funciona-
mento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou 
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público”.

71.  CF, Art. 5º. “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabi-
lidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade 
(...) i - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição.”

Apesar da normativa nacional favorável, em termos de barreiras 
legais ao acesso à CE, no Brasil, enfrenta-se, assim, a já mencionada 
onda de conservadorismo e retrocesso devido, em particular, à ação 
de parlamentares ligados principalmente à Igreja Católica, na criação 
de leis em diversos municípios impedindo o acesso e a distribuição do 
medicamento. 

Gonçalves destacou, também, as barreiras administrativas para 
o acesso à CE, dada a distribuição insuficiente do contraceptivo no país, 
mencionando pesquisa que indica que menos de 25% dos serviços de 
saúde que oferecem atendimento de emergência às vítimas adminis-
travam todos os medicamentos recomendados pela Norma Técnica do 
Ministério da Saúde.65 

Quanto aos fundamentos jurídicos, Gonçalves apontou que o 
acesso à CE está baseado nos direitos à igualdade, à saúde e ao planeja-
mento familiar, expressos na Constituição Federal (CF), bem como no 
princípio da dignidade da pessoa humana.66

Em relação à competência municipal para legislar em temas 
de saúde, Gonçalves observou que essa competência é suplementar, de 
acordo como o artigo 30 da Constituição Federal.67 Vale dizer, não é ex-
clusiva da União e os demais órgãos federativos não podem produzir 
legislações que sejam mais restritivas de direitos dos que os já estabeleci-
dos pelas normativas da União.68 Assim, as leis municipais que proíbem 
e restringem o acesso e uso da CE violam o artigo 30 da CF, extrapolan-
do os limites dessa competência de legislar sobre saúde.

65. Pesquisa Principais falhas no atendimento às mulheres que sofrem violência 
sexual, Cemicamp/Febrasgo, 2007.

66. CF, Artigo 1º. “A República Federativa do Brasil, formada pela união indisso-
lúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III – a dignidade da 
pessoa humana.”

67. CF, Art. 30. “Compete aos Municípios: i - legislar sobre assuntos de interesse local; 
ii - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; (...) Vii - prestar, 
com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendi-
mento à saúde da população.”

68. Nota da relatora: Diz ainda a CF, Art. 24. “Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) Xii - previdência social, 
proteção e defesa da saúde; § 1º - No âmbito da legislação concorrente, a com-
petência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.§ 2º - A competência 
da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplemen-
tar dos Estados. § 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.§ 
4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da 
lei estadual, no que lhe for contrário.”
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Planejamento Familiar). Dessa forma, garante-se constitucionalmente 
à mulher e às famílias o direito de decidir se querem ter filhos(as), bem 
como o número e o espaçamento entre seus filhos(as). Para tanto, não 
só a CE, como também o acesso e uso informado e adequado sobre to-
dos os demais métodos contraceptivos devem ser oferecidos pelo Estado 
para assegurar o exercício desse direito.

Para as situações de violência sexual, às quais Gonçalves já se 
referiu no início de sua exposição,76 é dever do Estado − em consonância 
com a Norma Técnica do Ministério da Saúde para Prevenção e Tra-
tamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres 
e Adolescentes, de 2005 − garantir o acesso ao direito que as mulheres 
e adolescentes têm à contracepção de emergência e aos medicamentos 
para prevenção das DST, incluindo HIV/Aids, e à interrupção legal da 
gravidez resultante de estupro.77

A Constituição Federal brasileira (1988) − destacou Gonçalves 
− é bastante aberta e receptiva aos parâmetros internacionais de direitos 
humanos (art. 5º, §§ 1º, 2º, 3º), em especial com o advento da Emenda 
Constitucional n. 45 (2004), que incorpora expressamente os tratados 
internacionais de direitos humanos no corpo normativo da Constitui-

76. Destacando, para esses casos, o direito das mulheres ao aborto legal previsto no 
próprio Código Penal (art. 128, II).

77.  Acesso à anticoncepção de emergência − direito das mulheres e dever do Estado 
− Beatriz Galli. Disponível em: <http://www.ccr.org.br/uploads/eventos/semi-
narionov09/apresentacoes/Acesso%20à%20anticoncepção%20de%20emer-
gência-%20direito%20das%20mulheres%20e%20dever%20do%20Estado%20-
-%20Beatriz%20Galli.pdf>.

 Nota da relatora: Vale adicionar, ao amplo marco normativo nacional de res-
paldo à CE, a relevância da Lei Maria da Penha (LMP), Lei 11.340/2006, com 
previsão expressa do direito à CE e aos demais direitos relacionados às situações 
de violência sexual, e que, portanto, ao menos no que se refere à violência sexual 
praticada no âmbito das relações domésticas e familiares, elevou o status da 
Norma Técnica do Ministério da Saúde à Lei Federal, por meio de seu artigo 9º, 
§ 3º. LMP, Artigo 9º. “A assistência à mulher em situação de violência domés-
tica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as 
diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de 
Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas 
públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. (...) § 3o A assis-
tência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o 
acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, 
incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adqui-
rida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de 
violência sexual”.

O direito à saúde, a proteção à maternidade e à infância es-

tão ainda garantidos na Constituição, em seu artigo 6º, como direitos 

sociais e fundamentais, e no contexto da saúde entendido no seu sen-

tido mais amplo, conforme prevê a OMS, não apenas de ausência de 

doenças, mas de promoção do bem-estar e da saúde física, psicológica, 

emocional, etc.72

Como destacou Gonçalves, a saúde enquanto direito do cida-

dão é também dever do Estado, que tem a obrigação de promovê-lo e 

garantir os meios necessários para o exercício desse direito pela popula-

ção e, em particular, no caso, pelas mulheres, nos termos do art. 196 da 

Constituição Federal.73 Gonçalves afirmou que isso implica uma obriga-

ção do Estado tanto de se abster da imposição de limitações ao exercí-

cio do direito à saúde, como de agir na promoção, fornecendo todos os 

meios que garantam o exercício desse direito, no caso, distribuindo os 

medicamentos necessários (ex: CE) para que as mulheres tenham acesso 

a esse direito.74

No capítulo da Constituição Federal que trata da família, o art. 
226, § 7º, expressamente prevê a garantia do direito ao planejamento fa-
miliar de forma livre,75 regulamentado pela Lei Federal 9.263/96 (Lei do 

72. CF, Art. 6o “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

73   CF, Art. 196. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido median-
te 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 serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.”

74.  Nota da relatora: Considerando o direito à CE no marco do direito humano 
à saúde, trata-se, portanto, por um lado, de uma obrigação negativa do Estado 
de não impedir sob nenhuma forma, inclusive por meio de normas/políticas/
decisões judiciais ou qualquer outro meio, o acesso universal e igualitário à CE 
pelas mulheres; e, por outro, de uma obrigação positiva do Estado de garantir 
por todos os meios o acesso universal e igualitário das mulheres à CE, mediante 
sua ampla distribuição nos serviços da rede pública de saúde, livre de qualquer 
coerção ou discriminação. O acesso - universal e igualitário - à CE implica, pois, 
ser oferecido gratuitamente e a todas as mulheres, dentro do marco jurídico esta-
belecido, sem qualquer discriminação (de raça, cor, etnia, condição sócio-econô-
mica, idade, origem, zona urbana ou rural, etc.) e sem restrição quanto ao acesso, 
informação e uso.

75. CF, Artigo 226, § 7: “Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana 
e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exer-
cício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas.” 
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medidas que se façam necessárias para assegurar: (...) d) a criação de 
condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médi-
cos em caso de enfermidade. 

O Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mu-
lher (Comitê CEDAW) é o órgão da ONU responsável por monitorar o 
cumprimento da CEDAW pelos Estados-partes.79 Conforme ressaltou 
Gonçalves, na competência e função de orientar a interpretação dos dis-
positivos da Convenção que monitora, o Comitê CEDAW estabeleceu, 
por meio da Recomendação Geral n. 24,80 que: negligenciar o acesso a 
serviços de saúde que somente as mulheres necessitam é uma forma de 
discriminação contra as mulheres. Assim, qualquer esfera do poder pú-
blico, ao proibir a oferta da anticoncepção de emergência nos serviços 
públicos de saúde, está negligenciando suas obrigações internacionais 
em matéria de direitos humanos e discriminando as mulheres no seu 
acesso à saúde.

Também é feita referência ao Comentário Geral n. 14, do Co-
mitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Comitê DESC), 
órgão que monitora o cumprimento do PIDESC, ao estabelecer: “A saú-
de é um direito humano fundamental indispensável para o exercício de 
outros direitos humanos. Toda pessoa humana tem direito a desfrutar 
do mais elevado nível de saúde que a conduza a viver uma vida com 
dignidade”. 

A suspensão da oferta de anticoncepção de emergência, confor-
me apontou Gonçalves, representa uma barreira ao acesso das mulheres 
à atenção à violência sexual de qualidade e à plena realização dos seus 
direitos humanos, como o direito ao planejamento familiar, entre outros. 
Essas barreiras podem ser de ordem cultural, administrativa ou legal.

As leis municipais proibitivas de acesso à CE configuram tam-
bém uma obstrução do direito à liberdade e à segurança previsto no 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), da ONU, 
em seu artigo 9 (I). Tal direito é desrespeitado sempre que existem bar-

79. Nota da relatora: Em síntese e simplificadamente, Estados-partes são os que 
ratificaram a Convenção (por isso são parte da Convenção), estão jurídica e 
obrigatoriamente vinculados a ela e têm a obrigação de prestar contas sobre 
seu cumprimento ao órgão responsável pela sua supervisão, no caso, o Comitê 
CEDAW, nos termos estabelecidos no texto convencional. Os sete principais 
tratados de direitos humanos da ONU possuem, cada um, seus órgãos de mo-
nitoramento (Comitês), exercendo várias funções de supervisão.

80. A Recomendação Geral n. 24 versa sobre o direito à saúde, em referência ao 
artigo 12 da CEDAW.

ção. Os direitos neles previstos podem ser, portanto, exigidos interna-
mente como direitos constitucionais.78

Assim, no plano internacional da proteção legal, merece des-
taque a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discri-
minação contra a Mulher (CEDAW) da ONU, em seu artigo 16 (1) (e), 
que garante o direito ao acesso a serviços de planejamento familiar, para 
o qual os métodos contraceptivos, incluída a CE, devem estar dispo-
níveis e acessíveis às mulheres. Esse artigo estabelece a obrigação dos 
Estados-partes da Convenção de adotarem todas as medidas adequadas 
para eliminar a discriminação contra as mulheres em todos os assuntos 
relacionados ao casamento e às relações familiares, e em particular, com 
base na igualdade entre homens e mulheres, assegurar os mesmos di-
reitos de decidir livre e responsavelmente sobre o número de filhos e o 
intervalo entre os nascimentos e de ter acesso à informação, à educação 
e aos meios que lhes permitam exercer esses direitos.

A proteção do direito à saúde das mulheres, em perspectiva 
ampla e de igualdade de gênero, é prevista no artigo 12 (1) da CE-
DAW, ao estabelecer: 

Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para elimi-
nar a discriminação contra a mulher na esfera dos cuidados médicos, 
a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulhe-
res, o acesso a serviços médicos, inclusive referentes ao planejamento 
familiar. 

Gonçalves destacou, ainda, o previsto no Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), da ONU, em 
seu artigo 12 (1) e (2) (d): 

(1). Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental. (2). 
As medidas que os Estados-partes no presente Pacto deverão adotar, 
com o fim de assegurar o pleno exercício desse direito, incluirão as 

78.  CF, Artigo 5º “(...) § 1º - “As normas definidoras dos direitos e garantias fun-
damentais têm aplicação imediata; § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 
ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte; (...) § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais”. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004).



Relatoria Relatoria

 democracia, estado laico e direitos humanos 225224  democracia, estado laico e direitos humanos

últimos dez anos da Contracepção de Emergência para a organização não 
governamental Profamília. Os fundamentos da decisão estão baseados nas 
obrigações internacionais em matéria de direitos humanos e nos avanços 
científicos que comprovam a natureza não abortiva do medicamento.

O Conselho de Estado colombiano contestou o argumento re-
corrente de que a CE viola o direito à vida. Em síntese, segundo Gonçal-
ves, o medicamento não viola o direito à vida pelo fato de que age como 
um método contraceptivo sem consequências abortivas, não alterando 
ou interrompendo a gravidez. A condição necessária para o aborto é 
a existência de uma gravidez. Como a CE age antes do momento em 
que a gravidez acontece, não é possível atribuir à CE efeito abortivo ou 
violação ao direito à vida de alguém que não existe e não é ainda sujeito 
de direitos. 

A decisão colombiana reconhece o direito das mulheres de de-
cidirem o número e o espaçamento entre os filhos, estabelecendo a li-
nha divisória entre considerações científicas e constitucionais e questões 
morais. A decisão do Conselho de Estado colombiano foi consonante 
com a decisão anterior da Corte Constitucional colombiana, de 2006, 
sobre determinadas circunstâncias que liberalizam o aborto e que reco-
nheceu os direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos. 

Como importante precedente na jurisprudência brasileira, 
é destacado o histórico julgamento constitucional do art. 5° da Lei de 
Biossegurança, Lei n.11.105, de 24 de março de 2005, pelo Supremo Tri-
bunal Federal, realizado em 29/05/2008, que autorizou a utilização de 
células-tronco embrionárias em pesquisa científica, no âmbito da ação 
direta de inconstitucionalidade − ADIN n° 3.510, de 2005. A decisão 
reforça alguns pontos muito importantes sobre o momento em que a 
vida seria juridicamente protegida: a partir do nascimento com vida 
conferindo a dimensão biográfica da vida humana.83

O conceito da vida humana está revestido de uma dimensão biográfi-
ca mais do que simplesmente biológica, que se corporifica em sujeito 
capaz de adquirir direitos e contrair obrigações em seu próprio nome, 
a partir do nascimento com vida (Ministro do STF Carlos Ayres Brito, 
em seu voto sobre o Art. 5°da Lei de Biossegurança)84

83. Galli, B.; Mello, M. E. O que o debate sobre o art. 5° da Lei de Biossegurança 
pode contribuir para o processo de mudança da legislação do aborto no Brasil: 
avanços e desafios (Fazendo Gênero 2008). 

84. A íntegra do voto do ministro Carlos Ayres Brito está disponível em: <http://
www.ccr.org.br/uploads/noticias/adi3510relator.pdf>.

reiras para o acesso a serviços básicos necessários para a saúde sexual e 
reprodutiva.81 

Essas leis configuram, ainda, obstrução do direito de obter in-
formação e acesso a métodos seguros, eficazes, acessíveis e aceitáveis de 
sua escolha para regulação da fecundidade, assim como do direito de 
receber serviços adequados de atenção à saúde, que permitam gravidez 
e parto sem riscos. Além disso, violam o direito aos benefícios do pro-
gresso científico previsto no artigo 15 (1) (b) do Pacto Internacional so-
bre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), que estabelece 
o direito a gozar dos benefícios do progresso científico e suas aplicações 
e reforça que atenção à saúde reprodutiva é um componente central da 
atenção em geral.

As leis municipais proibitivas de acesso à CE se inserem ainda 
em um contexto de violação aos princípios éticos da atenção à saúde, diz 
Gonçalves. Assim, são violados:82

n o princípio da autonomia, segundo o qual a paciente deve 
ser vista como uma pessoa autônoma para tomar decisões 
sobre sua vida e sua saúde, livre de coerção ou discrimina-
ção. O(a) profissional de saúde deve considerar a liberdade 
de opinião e decisão das mulheres sobre questões de saú-
de, sem emitir julgamentos ou opiniões para a paciente, 
baseados em crenças religiosas e valores morais de ordem 
pessoal. Segundo Gonçalves, esse princípio é relevante para 
se garantir nos serviços públicos a perspectiva da laicidade 
do Estado; 

n o princípio da justiça, que tem como condição fundamental 
a equidade, havendo obrigação ética de tratar cada indi-
víduo conforme o que é moralmente correto e adequado. 
O(a) médico(a) deve atuar com imparcialidade, evitando 
que aspectos sociais, culturais, religiosos, financeiros ou 
outros interfiram na sua relação com a paciente.

Na perspectiva do direito comparado, Gonçalves mencionou, 
como importante precedente histórico, o caso da Colômbia, quando, 
em 5 de junho de 2008, depois de uma década, o Conselho de Estado 
colombiano declarou a constitucionalidade da distribuição e licença nos 

81. Cook, R. J.; Dickens, B. M.; Fathalla, M. F. Reproductive health and human rights, 
integrating medicine, ethics and law, Oxford University Press, New York, 2003.

82. Ética em ginecologia e obstetrícia, Cadernos CREMESP, Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo, 2ª.edição, 2002.
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Era 25 de janeiro de 2008 (sexta-feira), quando o município 
anunciou que, juntamente com todas as demais medidas de emer-
gências para o Carnaval, seria disponibilizada a CE. Diante do anún-
cio, de fato, houve mobilização da Igreja Católica, em especial do 
arcebispo da época, bastante conservador. 

Dada essa situação, ressaltou Botelho, era preciso, com ur-
gência, tomar as providências necessárias − também solicitadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde − para que fosse emitida uma reco-
mendação do Ministério Público aos órgãos competentes da admi-
nistração municipal de saúde sobre a política pública da contracep-
ção de emergência. E a urgência era para que essa recomendação pu-
desse sair em tempo hábil, mais concretamente no dia 28 de janeiro 
(segunda-feira), pois a abertura oficial do Carnaval local seria em 1o 
de fevereiro (sexta-feira), e os postos de saúde a serem instalados nos 
focos de folia já estariam em pleno funcionamento a partir de 31 de 
janeiro (quinta-feira).

Segundo observou Botelho, a princípio, não haveria neces-
sidade de atuação do Ministério Público para um caso em que existe 
uma política pública legalmente prevista e que já estava sendo exe-
cutada, mas “(o MP) não se pode afastar do contexto social e de toda 
a influência que a Igreja Católica ainda exerce sobre o Estado brasi-
leiro, em especial, diante da mobilização ocorrida”.

Uma das principais preocupações da promotora era com a 
existência de estudos científicos a respeito da CE. Embora soubes-
se que o medicamento não era abortivo, temia que pudesse haver 
algum estudo indicando que o medicamento impede a nidação. 
Assim, imediatamente ela procurou a equipe de médicos(as) que 
trabalham junto à Promotoria para a devida averiguação sobre os 
estudos a respeito, solicitando a elaboração de um parecer médico. 

Na segunda-feira, 28 de janeiro, a Secretaria Municipal de 
Saúde enviou a resposta das informações solicitadas pela Promoto-
ria, com os documentos do protocolo de dispensação da pílula e so-
bre toda a campanha para o uso da camisinha feminina e masculina 
e demais orientações disponíveis com os profissionais de saúde que 
estariam nos postos localizados nos focos de folia do Carnaval. 

No mesmo dia, duas médicas do Ministério Público apre-
sentaram um parecer, em linguagem acessível e de forma bastante 
clara para a população entender, desconstruindo os mitos sobre o 
tema e explicando o funcionamento correto da CE. E, assim como 
apresentado pelo Dr. Jefferson Drezett, os mitos foram desfeitos.

Tamara Gonçalves concluiu sua exposição assinalando que o 
governo brasileiro já assumiu, tanto na esfera internacional quanto em 
sua Carta constitucional de 1988, entre outros, os direitos ao planeja-
mento familiar, à saúde, à igualdade de gênero e à não-discriminação no 
acesso à saúde, à liberdade, à segurança, à informação e aos benefícios 
do progresso científico. O acesso à contracepção de emergência conta, 
portanto, com amplo respaldo legal no direito brasileiro.

a ação do Ministério Público em relação à contracepção de emergência
Ivana Botelho85  

A promotora de saúde do Ministério Público (MP) de Per-
nambuco, Ivana Botelho, apresentou as peculiaridades da ação e dos 
procedimentos adotados pela instituição em um caso emblemático 
de 2008, no Nordeste brasileiro, sobre o acesso à contracepção de 
emergência.86 Trata-se do caso ocorrido às vésperas do Carnaval, em 
Recife, em janeiro de 2008, quando Botelho foi procurada para ga-
rantir que uma política pública que estava sendo implementada − a 
de distribuição da contracepção de emergência (CE) − não fosse re-
vertida. Em geral, afirmou Botelho, o Ministério Público é procura-
do quando as políticas de saúde previstas nos diversos instrumentos 
normativos não acontecem na prática, mas, nesse caso, ocorreu o 
inverso: pela primeira vez, fomos procuradas para que uma política 
de saúde implementada, que estava sendo executada, não corresse o 
risco de ser obstruída e não parasse de acontecer.

Segundo Botelho, o pedido foi feito preventivamente, me-
diante representação enviada pelos movimentos feminista e de mu-
lheres do Estado de Pernambuco, no contexto das reações da Igreja 
Católica geradas pelo anúncio de que a CE seria oferecida no Car-
naval, e havia rumores de que ela tomaria medidas para impedir sua 
distribuição. 

85. Promotora de saúde do Ministério Público do Estado de Pernambuco.
86. Ivana Botelho vem atuando em diversos casos de violações de direitos no Estado 

e respondendo de forma articulada a demandas dos movimentos feministas 
e de mulheres (e outros movimentos sociais), de acordo com a normativa 
e princípios éticos dos direitos humanos; entre outros casos relevantes, 
acompanhou e atuou no caso de violência sexual e aborto legal da menina de 
Alagoinha.
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Além disso, segundo Botelho, depois do parecer médico 
do MP e da recomendação, que foi muito importante, “até quem 
nunca pensou em usar (a CE) passou a saber que o método contra-
ceptivo não é abortivo”. A exposição negativa do arcebispo também 
gerou repercussões, e tudo o que ele dizia passava a ser posto em 
dúvida.

No final, informou Botelho, a justiça decidiu favoravelmente, 
afirmando que não cabia o pedido de impedimento da distribuição 
da CE, baseada nos mesmos princípios da Promotoria, e a ação de-
sencadeada pela Igreja não prosperou. A propósito, a própria CNBB 
ainda disse explicitamente que não ia recorrer da decisão (não ia se 
meter nessa briga). Vale dizer, a alta cúpula, que inicialmente apoiava 
a ação, quando percebeu a repercussão negativa do caso, voltou atrás 
em sua posição, tal como ocorrido no episódio da excomunhão do 
caso da menina de Alagoinha.

Para Botelho, sem dúvida é um ganho, e o movimento social 
é o grande credor desse avanço. A relação da Promotoria com os mo-
vimentos é uma convivência de aprendizado. Em Recife e também 
no interior de Pernambuco, o Ministério Público tem contato com 
o movimento de mulheres, e assim passam a se entender e se conhe-
cer, inclusive nos seus limites e potencialidades; lembrando que a 
Promotoria tem o limite da ação legal e atua embasada na legislação 
disponível e nos tratados internacionais de direitos humanos, mas 
sem dúvida toda essa parceria só favorece a sociedade. 

Nesse caso da CE, a administração pública também agiu 
com um pedido informal por telefone à Promotoria, pela urgência, 
e logo a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou a documenta-
ção para que a recomendação pudesse sair a tempo. Para Botelho, é 
essa atuação conjunta entre movimentos, Ministério Público, Poder 
Judiciário, etc. que deve haver, em constante troca, e que pode trazer 
resultados positivos.

Finalmente, Botelho ressaltou o potencial de atuação 
do Ministério Público, por exemplo, na propositura de ações 
civis públicas em temas relevantes como esse da contracepção de 
emergência, que podem ter impactos de maior alcance. Contudo, 
a expositora destacou que as referidas ações, no momento de serem 
distribuídas, tanto podem com cair para juízes(as) com atuação 
independente e representar avanços, como para outros(as) que 
podem significar retrocesso. 

Dessa forma, então, com base no referido parecer, Botelho 
emitiu recomendação às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde,87 
no sentido de que a política de distribuição das pílulas da CE deveria 
continuar nos moldes determinados pela Norma Técnica do Minis-
tério da Saúde,88 com fundamentos na Constituição Federal e em de-
mais legislações nacionais e internacionais, destacando e desfazendo, 
também, por completo, os mitos de que as pílulas fossem abortivas. 

Botelho ressaltou a importância de se deixar explícito e ine-
quívoco, para a população e, principalmente, para as mulheres, que a 
CE não possui efeito abortivo, porque muitas vezes elas temem isso.

Toda a cobertura da mídia, conforme ressaltou Botelho, foi 
no sentido de que essa recomendação era uma resposta necessária 
e importante para aquele contexto, que deveria ser dada por parte 
de algum órgão do Estado, respaldando a política pública de saúde 
existente. O Estado tem a obrigação de zelar pelos direitos e pela 
saúde da população e dizer que aquela política pública é necessária 
e deve ser mantida.

Não obstante, ainda houve ingresso de ação em juízo para 
tentar impedir sua distribuição. A Igreja Católica, liderada pelo ar-
cebispo da região, e a Adusep ingressaram com ação judicial que foi 
distribuída, felizmente, para um juiz laico, como afirmou Botelho. 
Isso porque o Ministério Público, embora seja ainda muito conser-
vador, no Estado de Pernambuco costuma ser menos conservador 
do que o Poder Judiciário, que nem sempre dá as respostas adequa-
das, devidas e que são esperadas; o que felizmente não ocorreu nesse 
caso. E o arcebispo, como se diz: “deu um tiro que saiu pela culatra”. 
A imprensa, ainda que não tão independente, destacou Botelho, tra-
tou de forma pitoresca sua conduta na mídia. 

O aspecto mais positivo de todo esse processo, segundo Bo-
telho, foi ter a “oportunidade de ser dada uma informação mais cla-
ra à sociedade”, ao se poder expressar amplamente que a CE não é 
abortiva, pois até no meio médico paira essa dúvida... Até aí também 
vemos o poder da má informação... e apesar de já havermos passado 
da Idade Média e da época da Inquisição, o forte poder que a Igreja 
ainda tem”, afirmou. 

87. Isso porque também no interior do Estado de Pernambuco havia problemas e 
demandas nesse sentido.

88. Norma Técnica para Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Vio-
lência Sexual contra Mulheres e Adolescentes − Ministério da Saúde (2005).
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o arcebispo excomungava quem usasse o contraceptivo (CE)... Em res-
posta, as carnavalescas fizeram o bloco ORA PÍLULAS!!! Como aspecto 
positivo, Viana citou, ainda, que gestores começaram a se pronunciar 
sobre o tema, o que não era comum. Por fim, quanto à questão dos/das 
jovens em relação ao tema, ela ponderou que, de alguma forma, há uma 
juventude politizada, ao lembrar a Conferência da Juventude de 2008, 
em que se manifestaram pela descriminalização do aborto. 

Rosa de Lourdes (Rede Feminista de Saúde) felicitou a promo-
tora Ivana Botelho pela simplicidade e clareza de sua exposição, pela sua 
atuação tão adequada em um assunto da saúde que ela não tinha maior 
domínio e por ser uma jovem comprometida com a causa dos direitos 
humanos. Ela ressaltou a grande importância para todas e todos, mas 
principalmente para quem atua em pesquisa, de escutar a experiência 
do Ministério Público de Pernambuco e perceber que a demanda da CE 
não foi tratada de forma preconceituosa; pelo contrário, foi abordada 
em uma adequada estratégia sobre a qual temos muito que aprender, 
para transformar a situação de descaso e desrespeito aos direitos huma-
nos que permeia ainda grande parte de nossas instituições.

Na mesma linha, Maria Teresa Citeli (DPCT/IGE/Unicamp) 
aproveitou para cumprimentar a mesa e as excelentes exposições, desta-
cando que conseguiu entender tudo o que Ivana Botelho falou, porque, 
em geral, comentou Citeli, a gente não consegue entender o que fala o 
Ministério Público. 

Em comentários finais, Ivana Botelho ressaltou a importância 
da participação da sociedade civil e dos movimentos nas denúncias e 
no trabalho de parceria com o Ministério Público, permitindo também 
essa atuação mais qualificada. E sugeriu, para quando fizerem represen-
tações ao Ministério Público, apresentarem o máximo de informações 
e documentações possíveis: normas relacionadas aos temas; outras de-
cisões judiciais ou administrativas de que tenham conhecimento; expe-
riências diversas, pois tudo isso ajuda muito o trabalho da instituição. 

Botelho agradeceu as palavras das participantes e ressaltou 
enfaticamente que todo membro do Ministério Público tem obrigação 
de não ser preconceituoso(a). Temos nossas convicções (políticas, reli-
giosas, etc.), ela disse, mas isso não deve interferir no nosso trabalho. 
Na hora de exercer sua função, os(as) funcionários(as) públicos(as) − 
juízes(as), promotores(as), defensores(as), etc. − não podem colocar 
suas crenças individuais. Botelho frisou, assim, a importância da laici-
dade no exercício das funções públicas.

 

No Ministério Público, conforme mencionou Botelho, ten-
tam-se muitas vezes os Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), 
para buscar aproximar com maior rapidez e dentro de contextos vi-
áveis o cumprimento dos direitos. Pode ser dada publicidade a esses 
Termos e, em geral, há um grau de eficácia interessante já verificado 
nesse mecanismo (há estudo em Pernambuco a respeito para gesto-
res). Além disso, se o TAC não é cumprido, a Promotoria ingressa 
diretamente com ação civil pública para fazer cumpri-lo.

Debates e intervenções

No curto período disponível para debates, apenas por razões 
de tempo do cronograma, as poucas e brevíssimas intervenções foram 
marcadas, de um lado, por certas preocupações e anseios em face do 
amplo universo de direitos respaldando a legalidade da contracepção de 
emergência e das estratégias jurídicas em diversas ações de litígio apre-
sentadas; e, de outro, por manifestações de satisfação em escutar experi-
ências comprometidas e exitosas, compartilhadas a partir do mundo do 
direito com a área da saúde sexual e reprodutiva e com os movimentos 
sociais, em um rico processo de aprendizagem.89

Nesse sentido, diante do marco normativo nacional e inter-
nacional apresentado, bem como de tantas mobilizações políticas e/
ou medidas judiciais a cada novo caso que surge, Paula Viana (Grupo 
Curumim) questionou: como é possível conseguir uma jurisprudência 
estabelecendo que não se possa mais contestar a inconstitucionalidade 
da contracepção de emergência? 

Viana destacou, também nessa linha, o anseio por estratégias 
que possam trazer resultados “mais definitivos”, diante do contexto de 
sucessivas ameaças ao trabalho desenvolvido em várias gestões públicas 
na busca de garantir o acesso à CE, e em particular daquelas feitas pela 
Arquidiocese de Pernambuco, que ia entrar com ação judicial. Ressal-
tou, inclusive, as informações erradas que a Igreja passava na mídia, de 
que a medida e o medicamento prejudicavam as mulheres e prejudi-
caria as carnavalescas. Viana mencionou, ainda, que Igreja apresentou 
documentação versando sobre a vulnerabilidade de jovens em perío-
dos de festas. Contudo, felizmente foi obtido o parecer favorável do MP, 
mas, mesmo assim, na 5ª. feira de Carnaval, publicou-se no jornal que 

89. Em razão de compromissos prévios de trabalho, Tamara Gonçalves não pode 
permanecer para os debates.
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preenchidos pelos estudantes em sala de aula. O nível/margem de con-

fiança da pesquisa é de 95%, referindo-se ao comportamento da rede 

estadual de ensino.92

Em um panorama geral sobre alguns principais aspectos dos 
estudantes de ensino médio do município de São Paulo, vale destacar 
que:93

n 46,6% são do sexo masculino e 53,4% do feminino, com 
idade média de 16,5 anos;

n verificou-se equilíbrio na distribuição entre população 
(autodeclarada)  branca (47,9%) e negra (incluindo pre-
tos e pardos, 46,7%), sendo baixa a presença da amarela 
(2,9%) e indígena (2,5%);

n pouco mais que a metade dos alunos (51,5%) declarou-se 

católica e 23,5% evangélicos, sendo que 16,5% afirmaram 
não ter religião; outras religiões computaram 5% e a espí-
rita 3,5%; 

n de acordo com o indicador do padrão socioeconômico 
usado pela pesquisa, para quase metade dos estudantes 
(47,9%), a pessoa que é o(a) chefe da família cursou só até 
o ensino fundamental.

 

92.  O inquérito amostral da pesquisa é o que lhe confere maior qualidade e repre-
sentatividade. O município de São Paulo foi a região selecionada inclusive por-
que, como explicou Figueiredo, o laboratório iniciou a distribuição da CE em 
São Paulo (agosto de 1998), e com avanço de seis meses na venda em farmácias 
em relação ao resto país. Assim, a cultura de uso da CE de adolescentes partiu 
de São Paulo para o resto do Brasil, uma espalhando para outra de que existia 
esse método. A amostra representativa por período e região também demons-
trava que as regiões leste e sul do município de São Paulo eram numericamente 
maiores, em termos populacionais. A margem de confiança da pesquisa (95%) 
dá-se, pois, pelo número proporcional de entrevistas realizadas (4.929 estu-
dantes). Para maiores informações e detalhes sobre a metodologia da pesquisa, 
plano de amostragem e procedimentos operacionais, consultar Comportamento 
sexual, uso de preservativos e contracepção de emergência entre adolescentes, Ins-
tituto de Saúde, 2008, páginas 9, 10 e 11. A propósito dos procedimentos opera-
cionais, tanto as escolas como os estudantes tomaram conhecimento prévio da 
pesquisa e autorizaram sua realização, adotando-se todos os cuidados devidos 
e necessários referentes ao consentimento informado, anonimato, liberdade de 
não participar ou abandonar o preenchimento do questionário, entre outros 
particulares para esse caso (Resolução 196/96, referente aos aspectos Éticos da 
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos).

93. Ver: Comportamento sexual, uso de preservativos e contracepção de emergência 
entre adolescentes, Instituto de Saúde, 2008, páginas 12 e 13. 

adolescentes e o uso da contracepção de emergência
Coordenação: Regina Barbosa − coordenadora do Nepo/Unicamp

Contracepção de emergência na adolescência

Regina Figueiredo90 

A socióloga Regina Figueiredo apresentou os resultados de 

pesquisa sobre uso da contracepção de emergência (CE), entre jovens 

estudantes do ensino médio de escolas públicas do município de São 

Paulo, desconstruindo vários mitos e estigmas referentes à questão.91 Fi-

gueiredo trabalha com o tema desde 1998, monitorando o uso da CE 

por adolescentes, e essa é a terceira pesquisa que realiza. Paralelamente, 

monitora também a dispensação do medicamento que o município de 

São Paulo tem feito para adolescentes.

Os objetivos estabelecidos para a pesquisa foram: traçar o perfil 

de comportamentos sexuais e reprodutivos de adolescentes; verificar o 

comportamento contraceptivo e de prevenção de DST/Aids; verificar o 

conhecimento e as formas de uso da CE, bem como os impactos da uti-

lização da CE sobre o uso de preservativos. O aspecto desse impacto era 

uma grande preocupação, em função inclusive do que a mídia divulga 

de que as adolescentes usam a pílula do dia seguinte no embalo e como 

“bala”, e por isso param de usar camisinha, afirmou Regina Figueiredo.

Quanto à metodologia, Figueiredo destacou que se trata de 

pesquisa quantitativa, utilizando amostra representativa do município 

de São Paulo, dividido em quatro macrorregiões (Norte, Sul, Centro-

Oeste e Leste). Foi feito sorteio de 152 classes de 38 escolas (também 

sorteadas), com proporcionalidade de período e região da cidade de São 

Paulo. A pesquisa, realizada no final do ano letivo de 2006, aplicou o 

método de entrevista com 4.929 alunos(as) de ensino médio (escolas 

estaduais no município de São Paulo), por meio de questionários auto-

90. Socióloga, mestre em antropologia social, aperfeiçoamento em Estudos da Mu-
lher e da Família; pesquisadora do Núcleo de Estudos para Prevenção à Aids.

91. Ver (slides): Contracepção de Emergência entre Estudantes de Ensino Médio e Pú-
blico do Município de S. Paulo, Regina Figueiredo (Instituto de Saúde – SES/SP). 
Equipe de Pesquisa: Regina Figueiredo, Maria Mercedes Escuder, Cecília Gói 
Porto Alves, Lígia Pupo.  Ver também: Comportamento sexual, uso de preserva-
tivos e contracepção de emergência entre adolescentes: estudo com estudantes de 
escolas públicas de Ensino Médio, organizado por Regina Figueiredo [et al.]. São 
Paulo, Instituto de Saúde, 2008.
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Em pergunta estimulada:
n 85% conhecem a CE (91,8% mulheres; 77,9% homens).

Em relação aos resultados para o local de informação dos jo-
vens sobre contracepção em geral, Figueiredo destacou, apesar de quase 
12 anos de projeto de educação na Secretaria Estadual, que: 

n 36,9% afirmaram NUNCA ter tido aula sobre sexualidade/
prevenção ou colocação de preservativo; 

n 78,1% dos meninos NUNCA passaram em serviços de saú-
de para abordagem de saúde sexual e reprodutiva; 

n 44,1% das meninas NUNCA passaram em serviços de saú-
de sexual e reprodutiva, que falem não só de cuidado, mas 
também de prevenção.

Figueiredo observou também que toda fonte de informa-
ção é informal. Na sua maioria, as informações vêm de amigos e 
conhecidos, usam também bastante a Internet, revistas femininas, 
etc. Como destacou Figueiredo, essa informação não vem profissio-
nalmente, nem por meio dos serviços de saúde − que têm um papel 
mínimo − e nem da educação nas escolas e, portanto, tende a ser 
tardia e proporcionar riscos. 

A tabela a seguir mostra os resultados do perfil da amostra por 
período de estudo.

Quanto aos resultados para o nível de informação sobre méto-
dos contraceptivos, verificou-se:94

Em respostas espontâneas:

n 100% afirmaram conhecer pelo menos um método contra-
ceptivo; 

n 98,3% citaram a camisinha (1º mais citado);

n 90,5% citaram a pílula (2º mais citado);

n meninas citam mais métodos e citam mais a pílula (96,7%) 
e a injeção (28,1%);

n meninos citam a mais apenas o coito interrompido (2,8%);

n a CE é conhecida por 24,3% (4º mais citado).

94. Para maior informação ver: Comportamento sexual, uso de preservativos e con-
tracepção de emergência entre adolescentes, Instituto de Saúde, 2008, páginas 
15,16 e 17.

 

 
Matutino (%) Vespertino (%) Noturno (%)

Sexo Mulheres 56,3 59,3 49,8

Homens 43,7 40,7 50,2

Faixa etária Até 14 anos 5,9 14,29 0,8

15 a 16 anos 64,1 84,13 38,5

17 a 18 anos 27,4 1,6 48,8

19 a 25 anos 2,4 0 10,8

Mais de 25 anos 0,1 0 1,2

etnia/raça Branca 51,9 50,0 43,3

Preta 9,5 8,6 11,5

Amarela 2,7 4,8 3,0

Parda 33,7 34,9 39,2

Indígena 2,1 1,6 2,9

Religião Católica 53,8 56,8 48,4

Evangélica 21,5 25,3 25,5

Espírita 3,7 3,1 3,2

Outras 5,2 2,6 5,1

Não tem 15,7 12,1 17,7
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Figueiredo apresentou alguns dados em relação aos resultados 
para a prática sexual:

n mais da metade dos alunos e alunas (55,6%) já teve rela-
ções sexuais;

n a média de idade de iniciação sexual é de 15 anos para am-
bos os sexos; São Paulo tem um ano abaixo da média na-
cional, que é de 16 anos;

n 98,9% referiram-se à prática de relações heterossexuais;
n 72,7% declaram prática sexual em relações de parceria 

fixa.97

n Quanto aos resultados para a prática de risco, Figueiredo 
sublinhou:

n 34,4% dos estudantes já tiveram problemas/sintomas 
quanto à saúde sexual/reprodutiva;

n cerca de 15% já engravidaram, sendo que 80% das gesta-
ções foram indesejadas/não planejadas.

Segundo a pesquisa, conforme categoricamente afirmado por 
Figueiredo, raça, cor e religião NÃO interferem no uso de métodos con-
traceptivos, nem de preservativos e nem da contracepção de emergên-
cia. Nesse sentido, também, o fato de a CE ser “considerada abortiva ou 
não”, portanto, não interfere na hora da urgência, não faz efeito.

Para os resultados do uso de métodos contraceptivos, têm-se os 
seguintes dados:

n 14,1% dos que fizeram sexo NUNCA usaram nenhum tipo 
de contracepção (são os que estão em risco total, nem fize-
ram uso de coito interrompido);

n a camisinha masculina foi o método contraceptivo mais 
usado (95%);

n a pílula anticoncepcional foi o 2º método mais usado 
(37,1%);

n a contracepção de emergência foi o 3º método mais usado 
(30,1%), apesar de ser o 4º método mais conhecido.

97.  Na maioria dos casos (98,8%), esses parceiros fixos são heterossexuais, sendo 
que 9,1% dos alunos vivem relações estáveis e já têm residência estabelecida 
com esse parceiro(a) fixo(a). A distribuição percentual dos estudantes 
segundo o tipo de relacionamento resulta em: namoro 71,3%; caso/ficante 
19,5%; casamento 4,3%; moram juntos 4,8%. Para maior informação ver: 
Comportamento sexual, uso de preservativos e contracepção de emergência entre 
adolescentes, Instituto de Saúde, 2008, pág. 20. Figueiredo ressaltou que a 
parceria fixa para os adolescentes pode ser, portanto, a da semana, da quinzena, 
mas não a da “balada”.

Onde e como ouviu falar em CE:

n  65,2% ouviram falar da CE por amigos e 
conhecidos; 

n em menor proporção, 48,7% ouviram fa-
lar na escola, mas pelos colegas de classe e 
47,4% na TV; 

n ouvem menos ainda na família (32,7%);

n somente 20,2% mencionaram os serviços de 
saúde médicos.

Como e onde ouviu falar em CE.  
Projeto CE - São Paulo, 2006

Quanto ao conhecimento da CE, Figueiredo enfatizou que 
há citação predominante entre os estudantes com chefia de família 
com escolaridade de nível médio e superior, quando comparados 
com os que nunca estudaram e os que têm até a 4ª série (P=0,0072). 
Vale dizer: o conhecimento da CE foi maior conforme o nível escolar 
crescente do chefe da família. 95

Quanto à opinião dos estudantes sobre a CE na sua relação 
com a saúde:96

n 17% acham que NÃO pode fazer mal; 

n 26,9% pensam que SIM (1/4 dos alunos);

n 60,1% dizem não saber. 

95. Nota da relatora: Vale destacar que o conhecimento da CE é mais frequente também 
entre quem tem prática sexual: dos que fizeram sexo, 87,9% conhecem a CE, contra 
82,2% dos que não fizeram. É também maior entre quem já tem experiência de uso 
de métodos contraceptivos: 90% mencionaram conhecer a CE entre quem já utilizou 
algum contraceptivo, e 76,2% para quem nunca utilizou. E, ainda, a experiência de 
uma gravidez se mostrou igualmente associada ao conhecimento da CE (P=0,0002): 
entre as que engravidaram ou os que engravidaram parceiras, 94,6% conheciam a 
CE, diminuindo para 87,3% entre quem não teve nenhuma gravidez. Para maior 
informação ver: Comportamento sexual, uso de preservativos e contracepção de emer-
gência entre adolescentes, Instituto de Saúde, 2008, página 17.

96. Figueiredo chamou a atenção para o dado dos 17% que pensam não poder fazer mal 
nenhum à saúde, porque aparecem em torno dessa mesma porcentagem durante toda 
a pesquisa como parte do grupo que faz uso repetido da CE. Em compensação, entre os 
demais 83%, a maioria corresponde aos que não fazem uso repetido (não sabem se a CE 
faz mal à saúde, ou acham que faz mais ou menos, etc.).

Você acha que a CE pode fazer algum mal à saúde?
Projeto CE - São Paulo, 2006
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Especificamente quanto às meninas, Figueiredo observou que 
elas:

n  referem menor uso de preservativo (84,3%) do que rapazes 
(92,7%) (P = 0,0000); 

n  indicam menor frequência de uso regular: apenas 51,5% 
usam em todas as relações, contra 66,2% dos rapazes (P = 
0,0000). Trata-se de uma diferença de quase 15% de adesão 
na frequência em todas as relações na comparação com os 
rapazes.

Figueiredo destacou a gestação como evento relevante na adesão 
aos métodos: a ocorrência de gestações foi fator importante para o uso de 
todos os métodos contraceptivos (com exceção do preservativo, mais uti-
lizado por quem não engravidou, P=0,0001). Quem já sofreu esse risco 
ou aborto passa a usar método contraceptivo. Vale dizer, nas palavras da 
pesquisadora: “a vivência de risco gera comportamento na adolescência.”

Os resultados da pesquisa quanto ao perfil de uso da contracep-
ção de emergência revelaram:

n uso predominante com parceiro fixo (78,3%), “ficantes” ou 
namorados fixos;101

n uso maior quanto maior é a idade do(a) jovem no período 
noturno;

n uso repetido e de forma errada somente por 14,5%.102 

101.  Inclui “casos/ficantes”, mas são “ficantes” frequentes ou com namorados fixos, 
e não o “ficante” da festa, como ressaltou Figueiredo.

102.  O uso repetido e errôneo significa ter usado mais de quatro vezes nos últimos 
seis meses (14,5%). Usar mensalmente ou quase mensalmente é considerado 
uso errôneo, repetitivo, abusivo. 

Dentre os que usam preservativo, qual a frequência.
Projeto CE - São Paulo, 2006

 

Assim, enquanto a região de estudo não é um fator que inter-
fere na experiência de uso na vida de nenhum contraceptivo (P>0,05), 
nem da CE, o período de estudo determina alteração nesses resultados. 
A camisinha foi mais usada entre estudantes do período matutino do 
que do noturno, enquanto a pílula e a injeção foram mais utilizadas 
entre aqueles do período noturno. Segundo Figueiredo, verifica-se o 
maior uso de pílula e injeção no noturno por se tratar, em geral, de jo-
vens casadas ou que moram junto com seus parceiros. Fazem, portanto, 
nesse período, devido a essas relações, o que Figueiredo chama de “mi-
gração da camisinha para o método de maior eficácia”.98

Sobre os resultados da pesquisa quanto ao uso da camisinha 
masculina:

n usada atualmente por 72,4% dos adolescentes;99

n menos usada em parceria fixa;
n menos usada entre meninas com parceria de meninos mais 

velhos;
n menos usada entre os mais velhos;
n menos usada também no período noturno (20% a menos), 

o que indica necessidade de trabalho com esse público.
Figueiredo abordou a frequência de uso, mostrando o grau de 

adesão ao preservativo masculino, entre os que tiveram relações sexuais 
nos últimos seis meses.100 Entre os 88,7% que utilizaram a camisinha:

n 61,6% usaram todas as vezes;
n 24,3% usaram quase sempre;

n 14,1% quase nunca usaram.

98. O estudo indica que a faixa etária influencia apenas a experiência de uso da 
pílula anticoncepcional (P=0,0000): quanto maior a faixa, maior o uso deste 
método.

99. Resposta estimulada para a utilização do método atual pelos que mantêm rela-
ções sexuais.

100.  A frequência de uso da camisinha foi verificada para o período de 1 ano, 6 me-
ses e para a última relação sexual. Entendeu-se que o período de 6 meses seria a 
melhor descrição para essa frequência de uso.

Não há diferença no uso de 
métodos contraceptivos por 
região, mas há diferença no 
uso por período de estudo

noturno: + pílula/injeção
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O gráfico a seguir mostra os percentuais do uso de CE, se-
gundo motivo declarado (último uso), o que, para Figueiredo, com-
prova a prevalência de uso correto por jovens, já que a maioria (qua-
se 40%) dos adolescentes declarou usar a CE devido ao rompimento 
do preservativo:

Figueiredo ressaltou que o uso errôneo está também muito 
ligado à alternativa contraceptiva que se tem quando se está em uma 
relação de parceria. Para a expositora, há um “mito da mídia” de que, 
uma vez usada a CE, a adolescente vai se habituar e usar sempre. 
A maioria não tem esse comportamento. O uso da CE foi referido 
por 30,1% dos(as) jovens pesquisados(as) que já tiveram relações 
se xuais e só uma minoria (16,9%) acha que é para uso regular.

Motivo de uso da CE:
(alegado espontaneamente)

n 39,3% rompimento da cami sinha;

n 22,84% sem preservativo na hora;

n apenas 18,9% alegaram recusa no uso 
do preservativo

Frequência de uso da CE:

n 30,1% usaram na vida

n 17% usaram nos últimos seis meses

n 0,9% na última relação

A CE deve ser usada:

n somente “às vezes” (39,9%); 

n “quase nunca” (36%) ou “nunca” 
(4,7%);

n regularmente/sempre, uma minoria 
assim entendeu (16,9%).

Percentual do uso de CE (com prática sexual e hétero).
Projeto CE - São Paulo, 2006

Você acha que a CE deve ser usada? (Entre os que já usaram CE)
Projeto CE - São Paulo, 2006

Distribuição percentual do uso de CE, segundo motivo do último uso.
Projeto CE - São Paulo, 2006

Ingerências da CE na vida:

n 53% usaram uma vez;

n 26,8% usaram duas vezes;

n 20,3% usaram três ou mais vezes.

Distribuição percentual da quantidade de CE ingerida na vida.
Projeto CE - São Paulo, 2006

Distribuição percentual da CE, segundo formas de obtenção.
Projeto CE - São Paulo, 2006

Farmácia

Namorado / Namorada trouxe

Posto de Saúde

Amigos / Conhecidos

Médico partic. / Convênio

Parentes

73,6

21,7

7,4

4,3

3,3

1,3

Quanto ao local de aquisição da CE, 73,6% informaram que 
adquiriram diretamente em farmácias e apenas 10,7% retiraram em 
serviços de saúde (7,4% em postos de saúde e 3,3% com médicos par-
ticulares/convênios). Figueiredo destacou que a diferença de porcenta-
gem se observa por conta do namorado que leva ou da amiga que entre-
ga a CE para a adolescente muitas vezes.

Considerando o percentual da quantidade de CE ingerida 
na vida pelas adolescentes e que apenas 14,5% usaram de forma re-
petida e errônea (mais de quatro vezes nos últimos seis meses), bem 
como o motivo de uso da CE, Figueiredo “desconstrói a ideia de que 
os adolescentes “utilizam a pílula como bala”. Portanto, é um mito 
o que a mídia e a imprensa divulgam nesse sentido. Esses dados se 
coadunam com o que outros estudos também comprovam: não há 
nenhuma evidência de uso abusivo da CE. 
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Figueiredo destacou a opinião de meninas e meninos sobre 
o que fariam caso quisessem ter relação sexual e não houvesse pre-
servativo. Em risco total estão cerca de 14% a 15% que, em outros 
momentos da pesquisa, aparecem adotando esse comportamento, e 
que vão deixar de usar o preservativo:

Como conclusões gerais da pesquisa, Regina Figueiredo apon-
tou: a ampla prática sexual adolescente; a falta de apoio estrutural e de 
orientação preventiva para este público; o fato de que metade das me-
ninas e quase 80% dos meninos não recebem orientação e nem foram 
acompanhados em serviços de saúde; 50% não foram acompanhados 
nas escolas, o que revela, portanto, ALTA vulnerabilidade para gestações 
não-planejadas e DST/Aids. 

Em relação às práticas contraceptivas, as conclusões destacadas 
são: há 15% de adolescentes sem cobertura contraceptiva, o que leva à 
gravidez indesejada; quase 90% usam preservativo; o motivo de uso do 
preservativo está associado à prevenção da GRAVIDEZ, mais do que às 
DSTs/Aids; são as PARCERIAS FIXAS que promovem redução de uso 
de preservativo (independente da CE) e, consequentemente, maior uso 
de CE, pílula e injeção.

Em relação à CE, Figueiredo concluiu que: somente cerca de 
15% dos adolescentes estão mal informados sobre o método e podem 
utilizá-lo indiscriminadamente, mas é uma minoria importante; a 
maioria absoluta não acha que é método de uso regular, portanto, essa 
ideia é mais um mito da mídia e um medo de adultos; a CE não provoca 
diminuição no uso do preservativo, ao contrário, é a menor adesão a 
este em parcerias fixas que aumenta o uso da opção emergencial e de 
outros métodos alternativos como a pílula e a injeção.

A expositora ressaltou, ainda, quanto à disponibilidade da CE 
no Estado de São Paulo para adolescentes em todas as situações de risco 
gravídico (2007), que menos da metade dos municípios está atendendo 
ou entregando a CE para jovens (o mesmo vale para injeção e pílula 
anticoncepcional).103

Figueiredo mencionou que, nas 24 divisões dos serviços de saú-
de em São Paulo, não se têm atendido as adolescentes para emergência e 
nem para a pílula, a menos que a menina aparente ser adulta, ou se tem 
17 anos; caso contrário, é solicitada presença ou autorização da mãe, 

103.  Dados sobre dispensação (% de municípios): Serviços de Pronto-Atendimen-
to - 35,6%; UBS - 48%; UPSF - 29,80%; Serviço de Atenção ao Adolescente - 
19,4%.

Com os vários cruzamentos de dados que foram feitos, evi-
denciou-se que esse uso da CE ocorre nas relações em que o casal, em 
parceria fixa, propositalmente não quer mais usar camisinha. Segundo 
Figueiredo, não é o uso da CE que diminui a adesão ao preservativo, 
mas sim a relação estável. Nesse sentido, também demonstram os dados 
sobre o impacto do uso da camisinha para a CE, verificado tanto para as 
meninas quanto para os meninos.

Uso de camisinha versus uso da CE:

n De quem já usou CE na vida, 85% afirmaram 
usar camisinha masculina;

n De quem nunca usou CE, 91,7% afirmaram 
usar camisinha masculina.

O impacto da diferença é de apenas 6,7%. Jogando 
na proporção de sexo, não dá para dizer que o uso 
da CE gera abandono da camisinha, nem para os 
meninos e nem para as meninas.

Comportamento de risco – relação sexual sem 
camisinha:

n 53,2% das meninas e 29,3% dos meninos 
não teriam a relação de jeito nenhum; 

n Para 23,7% das meninas e 37% dos meni-
nos, depende de quem fosse o parceiro 

n 10,9% das meninas e 14% dos meninos 
teriam a relação mesmo assim. 

Uso de camisinha atualmente por uso de  contracepção de emergência na vida.
Projeto CE - São Paulo, 2006

O que faria se quisesse ter relação sexual e não tivesse camisinha, segundo sexo 
(entre todos os estudantes).
Projeto CE - São Paulo, 2006

A pesquisa deixa claro que o abandono da camisinha não 
está, portanto, relacionado ao uso da CE, mas sim ao fato de se ter 
um(a) parceiro(a) e há quanto tempo. Há manutenção do uso da 
camisinha pelos adolescentes mesmo após o uso da CE; logo, o fato 
que se relaciona ao uso da camisinha é a parceria fixa e não a CE.



Relatoria

 democracia, estado laico e direitos humanos 245244  democracia, estado laico e direitos humanos

de gravidez indesejada e a população de risco; c) a prevalência de uso de 
anticoncepcionais e da CE é relativamente baixa entre os adolescentes; d) 
a utilização de anticoncepcionais na adolescência faz parte de um com-
portamento complexo e multifacetário, que envolve inúmeros fatores.

Como fatores associados à utilização de anticoncepcionais na 
adolescência, Perpétuo destacou, em especial:

n o conhecimento do adolescente sobre fisiologia reproduti-
va e gravidez; 

n as atitudes e crenças relativas ao uso de anticoncepcionais 
(informação sobre os métodos, adequação ao padrão de 
relação sexual, tais como frequência, imprevisibilidade, na-
turalidade das relações, responsabilização do parceiro - “a 
contracepção é responsabilidade do outro” -  interferência 
no prazer);

n as características psicológicas individuais (maturidade, an-
siedade, “locus” de controle, grau de autoestima, perspecti-
va diante do futuro);

n o descompasso entre amadurecimento biológico e amadu-
recimento cognitivo e emocional, tipo de funcionamento 
cognitivo, característico da adolescência - “a visão de que 
sou invulnerável” (percepção de invulnerabilidade com 
predisposição ao engajamento em comportamentos  de 
autorrisco);

n as relações familiares e a comunicação com parceiros, parti-
cularmente a dificuldade de conversar com o(a) parceiro(a).

A partir desse marco geral, Perpétuo se propôs a explorar o que 
a PNDS diz sobre a CE em vários desses aspectos. Assim, o objetivo da 
apresentação é explorar o que a PNDS 2006 tem a nos dizer sobre a con-
tracepção na adolescência e a CE, no que diz respeito:

n ao conhecimento de métodos;

n ao uso anticoncepcional e suas características;

n aos fatores associados ao padrão anticoncepcional;

n às características da experiência sexual, reprodutiva e anti-
concepcional que justificam a importância do tema.                                   

Perpétuo organizou a estrutura de sua apresentação de acordo 
com os seguintes tópicos, a partir da PNDS 2006: 

n perfil socioeconômico-demográfico das adolescentes;

n atividade sexual e estado conjugal das adolescentes; 

n experiência reprodutiva das adolescentes; 

Relatoria dizem que a menina é “sem vergonha” ou mandam voltar depois, têm 
medo de ser processados, etc. Menos de 30% dos PSF entregam a CE 
para adolescentes. Até mesmo nos serviços específicos de adolescentes, 
não se entrega a não ser em casos de estupro. Portanto, diz Figueiredo, a 
omissão do serviço de saúde pública do Estado é responsável pelos 15% 
do uso repetido da CE.

A expositora finaliza com a orientação de que o uso correto da 
CE pode ser garantido com maior acesso a informações de prevenção e 
a serviços de saúde, por meio da maior capacitação dos profissionais de 
saúde, reduzindo riscos de uso errôneo e estimulando a busca de méto-
dos contraceptivos regulares pelos adolescentes.

Contracepção de emergência em adolescentes e a PNDS 2006
Ignez Perpétuo104 

 
A médica e pesquisadora Ignez Perpétuo também desconstrói 

mitos e estigmas quanto ao uso de métodos contraceptivos por adoles-
centes e, em particular, da contracepção de emergência (CE), a partir 
da análise de dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 
2006 (PNDS 2006). Perpétuo assinalou que foi convidada pela profes-
sora Elza Berquó para integrar a equipe que levou a cabo essa pesquisa.

Enquanto a pesquisa apresentada por Regina Figueiredo trata 
especificamente do município de São Paulo e com maior aprofunda-
mento do tema da CE, a referida por Ignez Perpétuo aborda vários as-
pectos de saúde da mulher e da criança, mas alcança maior dimensão, 
com aspectos demográficos e com representatividade nacional, já que se 
baseia em dados populacionais. Os aspectos da CE foram introduzidos 
pela primeira vez na PNDS em 2006.

Primeiramente, ocorre a Perpétuo pensar de onde surge a CE 
e de que forma se coloca importante para essa análise, trazendo, então, 
como marco de referência da literatura nacional e internacional as se-
guintes questões: a) a gravidez indesejada é um dos maiores desafios da 
saúde reprodutiva na adolescência, ressaltando-se o aborto e as consequ-
ências psicossociais da maternidade precoce; b) a atividade sexual entre os 
adolescentes tem crescido e se tornado mais precoce, aumentando o risco 

104.  Médica, doutora e professora aposentada do Departamento de Demografia e 
pesquisadora do Cedeplar, UFMG.
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Proporção de mulheres de 15 a 19 anos que já tiveram relação sexual e idade média 
na primeira relação e na primeira união, segundo características selecionadas

Brasil – 2006

Analisando a proporção de jovens que já tiveram relação sexual 
e sua idade média tanto na primeira relação como na primeira união, 
segundo características selecionadas (região do país, situação de domi-
cílio, se alguma vez unida, anos de estudo e religião), Perpétuo destacou: 

n  há diferenciais importantes especialmente nas regiões Nor-
te e Nordeste; 

n  as adolescentes na faixa de menor escolaridade e que não 
têm religião ou prática religiosa regular foram as que mais 
cedo e em maior proporção se engancharam em atividade 
sexual; 

n  a idade média da primeira relação sexual é bastante bai-
xa e em relação inversa com a situação socioeconômica de 
maior vulnerabilidade;

n  a idade de início sexual é menor do que a idade da primeira 
união; é, portanto, pré-marital.

Características
alguma vez teve 

relação sexual

idade média

Na primeira 
relação sexual

Na primeira 
união

Região
Norte 67,2 14,9 15,7
Nordeste 49,5 14,8 15,7
Sudeste 55,1 15,4 16,1
Sul 59,6 15,3 16,0
Centro-Oeste 55,9 15,4 16,1

Situação de domicilio
Urbana 55,0 15,2 16,0
Rural 55,9 15,0 15,7

alguma vez unida
Nunca unida 37,8 15,5 (NA)
Alguma vez unida 100,0 14,9 15,9

anos de estudo
0 a 4 anos 68,9 13,9 15,0
5 a 8 anos 53,9 14,8 15,7
9 anos ou mais 54,0 15,8 16,6

Religião
Não tem /não frequenta 67,4 15,0 15,8
Prática eventual de alguma religião 47,8 15,2 15,7
Católica praticante 46,7 15,6 16,1
Evangélica praticante 40,8 15,5 16,5
Outra religião praticante 60,5 15,8 16,3

total 55,1 15,2 15,9
Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006. 

n informação sobre métodos contraceptivos;

n métodos alguma vez usados;

n perfil do uso da pílula do dia seguinte (CE);

n uso atual de métodos anticoncepcional.
A PNDS 2006 representa os dados socioeconômicos e demo-

gráficos das grandes macrorregiões do país, com representatividade 
nacional. 

Foram entrevistadas cerca de 15 mil mulheres e colheram-se 
informação sobre 5 mil de seus filhos(as), de forma mais aprofundada, 
nos últimos cinco anos. A PNDS entrevistou quase 2.500 meninas de 15 
a 19 anos, o que, em expansão, representa 8 milhões e 500 mil adoles-
centes brasileiras. Perpétuo apresentou dados da distribuição das jovens 
(mulheres de 15 a 19 anos), segundo características socioeconômicas 
(Brasil, 2006).

 Fonte: PNDS 2006

Característica %

Nunca teve relação sexual 44,9

Não-unida com experiência sexual, não 

teve relação sexual nos últimos 12 meses

2,1

Não-unida sexualmente ativa nos últimos 

12 meses

28,4

Atualmente unida 24,7

total
100,0

Característica %

Situação de domicilio  

Urbana 81,7

Rural 18,3

escolaridade  

1º grau incompleto 29,6

1º grau completo ou mais 70,4

atividade  

Nem estudam nem trabalha 23,9

Só estuda 48,0

Estuda e trabalha 16,1

Só trabalha 11,9

Fonte: PNDS 2006

Características socioeconômicas e demográficas das 
adolescentes de 15 a 19 anos:

n 81,7% moram em área urbana; 

n 70,4% têm 1º. grau completo ou mais de instrução 
(70,4%), embora em torno de 30% ainda tenham baixo 
nível escolar;

n quase metade das jovens (48%) só estuda; 

n 23,9% das jovens não estudam e nem trabalham; 

n 16,1% estudam e trabalham e 11,9% só trabalham. 

Quanto às características das mulheres 
de 15 a 19 anos segundo atividade sexual e esta-
do conjugal na data da pesquisa (Brasil, 2006), 
verificou-se que 28,4% eram não-unidas sexual-
mente ativas e 24,7% estavam unidas, corres-
pondendo aos grupos mais sujeitos de atenção, 
em termos de algum risco de uma gravidez não 
desejada/não planejada. 
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Diferenciais da proporção de mulheres de 15 a 19 
anos que ficaram grávidas alguma vez (inclusive a 

gravidez atual), por local de residência
Brasil – PNDS 1996-2006

 Diferenciais socioeconômicos da proporção 
de mulheres de 15 a 19 anos que ficaram grá-
vidas alguma vez (inclusive a gravidez atual)

Brasil – PNDS 1996-2006 

 Fonte: PNDS 1996 e 2006  Fonte: PNDS 1996 e 2006

Proporção de mulheres de 15 a 19 anos que 
não queriam ter filho quando engravidaram 
do último filho nascido vivo
Brasil - 2006

 Regiões %

Macrorregião  

Norte 16,2

Nordeste 8,3

Sudeste 14,6

Sul 28.0

Centro-oeste 5,8

anos de estudo  

0 a 4 anos

27,4
5 a 8 anos

12,3
9 ou mais anos 7,4
total 13,8

Fonte: PNDS 2006 (Berquó & Lima, 2009:143)

Perpétuo mencionou que outra questão desenvolvida pela 
Dra. Elza Berquó, em artigos mais analíticos e que foi introduzida 
na PNDS 2006, refere-se à indesejabilidade da gravidez. Para tanto, 
segundo Perpétuo, a pesquisa indagou se a mulher, quando ficou 
grávida do último filho nascido vivo, nos últimos cinco anos: queria 
ter o filho naquele momento; não queria; e ainda se não queria ter mais 
filhos. Verificaram-se percentuais altos de mulheres que não queriam 

ter mais filhos quando engravidaram do último 
filho no Sul (28,0%), no Norte (16,2%), sendo a 
região com maior parcela das que já ficaram ou 
estavam grávidas, e 14,6% no Sudeste. E também 
são maiores os percentuais de indesejabilidade na 
população jovem com menor nível de escolaridade.

No seguimento a esse tema, Perpétuo 
ressaltou as explicações para ter ficado grávida na 
adolescência, dadas por mulheres que engravida-
ram antes dos 20 anos.  A PNDS verificou, junto a 
mulheres de todas as idades, se ficaram grávidas na 
adolescência (perguntando a idade quando engra-
vidaram do primeiro filho). Logo, tem-se a idade 
da mulher no nascimento do primeiro filho e, com 
isso, se sabe quais foram as mulheres que ficaram 
grávidas antes dos 20 anos. A seleção dos dados 
apresentados a seguir - só mulheres com até 24 
anos - justifica-se pela suposição de que a informa-

Os quatro gráficos apresentados a seguir trazem dados referen-
tes à experiência reprodutiva das jovens. Entre outros aspectos, nos dois 
primeiros gráficos é possível notar que, em 2006, 23% das jovens entre 
15 a 19 anos estavam ou já estiveram grávidas, sendo 6% a proporção de 
jovens que estavam grávidas pela 1ª vez e 16% a daquelas que já eram 
mães. Essa proporção cresce com a idade para os três aspectos analisa-
dos. Também se verifica, no geral e de acordo com a idade, aumento na 
proporção de jovens que ficaram grávidas alguma vez, na comparação 
evolutiva com a PNDS de 1996. 

Os próximos dois gráficos demonstram que a proporção de 
mulheres que ficaram grávidas no meio rural é maior que no urbano, 
assim como é maior na região Norte e Centro-Oeste em relação às de-
mais, e em geral o aumento da proporção de mulheres grávidas é cumu-
lativo (PNDS 1996 e 2006). 

Há diferenciais socioeconômicos na experiência reprodutiva 
também por anos de estudo e pela cor. A população com nível de estudo 
menor apresenta maior nível de gravidez, chegando a 67% a proporção 
de meninas que, com 2 a 4 anos de estudo, ficaram grávidas alguma 
vez (incluída a gravidez atual), segundo a PNDS 2006. Também para 
2006 os dados apontam um índice maior de gravidez nas jovens negras 
(28%) em comparação com as brancas (16%) e outras (16%).

Proporção de mulheres de 15 a 19 anos que estão 
grávidas pela primeira vez, que já engravidaram e 

que são mães, por idade
 Brasil – 2006

Evolução da proporção de mulheres de 15 
a 19 anos que ficaram grávidas alguma vez 

(inclusive a gravidez atual) 
Brasil – 1996-2006

 Fonte: PNDS 2006  Fonte: PNDS 1996 e 2006
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espontaneamente, então se faz a pergunta estimulada, citando os mé-
todos constantes da lista e perguntando se a mulher conhece cada um 
daqueles métodos não mencionados por ela. A resposta espontânea é 
sempre considerada a que melhor mede o conhecimento das entrevis-
tadas. Nas respostas espontâneas, é baixo o grau de conhecimento total 
das adolescentes: cerca de 50% das mulheres sexualmente ativas citaram 
métodos anticoncepcionais. Esta proporção é tanto mais baixa quanto 
pior for a situação das mulheres em termos de maior condição de vul-
nerabilidade socioeconômicas:

n o conhecimento, em geral, é maior entre as jovens das 
classes econômicas AB e C, as que estudam e trabalham 
e as que vivem na zona urbana;

n não há diferenças para o estado conjugal, se a mulher 
está unida ou não unida, e nem em termos do número 
de gestações ocorridas; 

n mas há variações de conhecimento de acordo com a re-
ligião: a jovem católica e a evangélica praticante (segue 
culto todas as semanas) citam menos do que aquelas de 
prática religiosa eventual ou sem religião e/ou frequên-
cia a cultos.

Proporção de mulheres sexualmente ativas de 15 a 19 anos que conhecem métodos 
anticoncepcionais (resposta espontânea), segundo característica socioeconômica

 Brasil – 2006

Característica Citam métodos espontaneamente (%)

Classe econômica  
Baixa (E) 44,8
Média-baixa (D) 63,5
Média (C) 74,2
Alta /Média-alta (AB) 67,2

escolaridade  
1o grau incompleto 48,5
1o grau completo ou mais 73,2
Situação de domicilio  
Rural 49,8
Urbana 69,0

atividade atual  
Nem estudam nem trabalha 62,7
Só trabalha 67,5
Só estuda 64,0
Estuda e trabalha 74,2

(continua)

ção sobre a motivação para ter ficado grávida seja de maior qualidade e 
esteja mais viva na memória das mulheres, no momento de responder 
à pesquisa. Segundo Perpétuo, o fato de 40,8% das mulheres com até 
24 anos terem engravidado antes dos 20 anos demonstra que a questão 
anticoncepcional é muito importante antes dos 20 anos, sendo que, em 
geral, a gravidez é não planejada ou indesejada.

Proporção de mulheres com até 24 anos que 

ficaram grávidas antes dos 20 anos
40,8

Engravidou sem querer 65,7

Não sabia como evitar filhos 23,2

Não tinha dinheiro para comprar anticoncepcionais 18,9

O parceiro não queria usar camisinha -

O método falhou 20,8

Não sabia onde obter anticoncepcional 15,6
Fonte: PNDS 2006  

No que se refere à informação sobre métodos anticoncepcio-
nais pelas adolescentes, a pesquisa mostrou que 100% tanto das mulhe-
res sexualmente ativas (unidas ou não-unidas) como daquelas que nun-
ca tiveram relação sexual conhecem ou ouviram falar de algum método 
anticoncepcional. 

Proporção de mulheres de 15 a 19 anos que conhecem ou ouviram falar de mé-
todos anticoncepcionais, por tipo, segundo atividade sexual e estado conjugal

Brasil – 2006

atividade sexual 

e situação conjugal

Conhece ou ouviu falar

Nenhum 

método

Só método 

moderno

Método mo-

derno/ 

tradicional

algum método

Nunca tiveram relação 

sexual

0,1 23,2 76,7 99,9

Não unidas sexualmen-

te ativas

- 7,0 93,0 100,0

Atualmente unidas 0,1 13,2 86,7 99,9

total 0,1 15,8 84,1 99,9

Perpétuo chamou a atenção, contudo, para o fato de que a pes-
quisa verifica, primeiro, o nível de conhecimento por meio de respostas 
espontâneas, perguntando qual o método contraceptivo que a mulher 
conhece para evitar a gravidez. Para os métodos que a mulher não cita 
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Considerando o percentual das que conhecem a CE (pou-
co mais de 70%), Perpétuo apresentou o perfil dessas jovens (15-19 
anos) por local de residência, idade, cor, anos de estudo e classe, em 
respostas espontâneas e estimuladas, conforme indicam os gráficos 
apresentados a seguir. 

Proporção de mulheres de 15 a 19 anos que conhecem 
a PILULA DO DIA SEGUINTE, por idade e cor, se-

gundo o tipo de resposta
Brasil – 2006

Proporção de mulheres de 15 a 19 anos que conhecem 
a PILULA DO DIA SEGUINTE, por local de residência, 

segundo o tipo de resposta
 Brasil – 2006

Proporção de mulheres de 15 a 19 anos que conhecem 
a PILULA DO DIA SEGUINTE, por anos de estudo e 

classe econômica, segundo o tipo de resposta
Brasil – 2006

Perfil das mulheres que conhecem 
a pílula do dia seguinte (CE)

n local de residência: no total do país 6% 
citaram espontaneamente e 69% quando 
estimuladas; o conhecimento é um pouco 
maior na zona urbana e nas regiões Sudes-
te e Sul (chegando a 80%);

n idade e cor: tende a aumentar o conhe-
cimento conforme a idade e é um pouco 
maior entre as jovens autodeclaradas 
brancas

n anos de estudo e classe: aumenta o conhe-
cimento conforme cresce o nível escolar 
(maiores diferenciais) e a classe econômi-
ca. Portanto, a informação sobre a CE não 
chega a toda população das adolescentes.

Fonte: PNDS 2006. Fonte: PNDS 2006.

Fonte: PNDS 2006.

Proporção de mulheres sexualmente ativas de 15 a 19 anos que conhecem métodos 
anticoncepcionais (resposta espontânea), segundo característica socioeconômica

 Brasil – 2006

Característica Citam métodos espontaneamente (%)

Religião  
Católica praticante 52,7
Evangélica praticante 81,8
Prática eventual de alguma religião 69,0
Não possui, não frequenta 63,8

estado conjugal  
Não unida 65,0
Unida 66,1

Número de gestações  
Nenhuma 66,1
Uma 65,4
Duas ou mais 64,3

Fonte: PNDS 2006.

Quais métodos contraceptivos são esses conhecidos pelas 
jovens? Perpétuo apresentou a lista de métodos conhecidos, com 
destaque para a CE, em respostas espontâneas (barra vermelha) e 
estimuladas (barra azul), conforme os dados constantes do gráfico a 
seguir. A camisinha masculina/feminina e a pílula anticoncepcional 
de rotina são os métodos mais citados (entre 90% a 100%). A cami-
sinha feminina é pouco citada espontaneamente, mas com a respos-
ta estimulada aumenta o conhecimento, assim como para a injeção. 
A pílula do dia seguinte (CE) é muito pouco citada espontaneamen-
te, mas quando somada à resposta estimulada remonta a um pouco 
mais de 70% o seu conhecimento.

Proporção de mulheres de 15 a 19 anos que conhecem ou ouviram falar 
de cada método anticoncepcional, segundo tipo de resposta

Brasil – 2006 

Criou método espontaneamente Diz conhecer quando estimulada

Fonte: PNDS 2006.
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A PNDS 2006 também verificou o uso − alguma vez − de 
métodos anticoncepcionais no grupo de adolescentes sexualmente 
ativas (com risco de engravidar), nos últimos 12 meses.

Proporção de mulheres sexualmente ativas de 15-19 anos, segundo o 
momento  em que usaram métodos anticoncepcionais pela primeira vez

Brasil − 2006

Utilização de método pela primeira vez %
Nunca usaram método 2,6
Usaram método

Na primeira relação sexual 83,5 
Depois da primeira relação sexual 13,7
Sem informação/inconsistente 0,2

total 100,0
Fonte: PNDS 2006

Quanto aos motivos alegados pelas adolescentes no que se 
refere à falta de prevenção a uma gravidez na primeira relação se-
xual, Perpétuo apresentou a lista de respostas obtidas na PNDS 2006. 
Entre os motivos citados para o não-uso de método preventivo, os 
principais são aqueles próprios e especiais da adolescência, somando 
63,5% das respostas: não esperava ter relações; não se preocupou 
no momento; não acreditava que ia engravidar. Outros 12% estão 
relacionados à questão contraceptiva: não conhecia os métodos; não 
sabia como obtê-los, etc. A categoria outros motivos incluem: não sei, 
queria casar, queria ficar grávida, etc.

Proporção das mulheres de 15 a 19 anos que não usaram
método preventivo na primeira relação, segundo motivos

Brasil - 2006

Motivos %
Motivos relativos à contracepção 11,9

Não conhecia métodos 8,5 
Conhecia, mas não como obter métodos 0,0
É responsabilidade do parceiro 3,4

Características “cognitivas” da adolescência 63,5

Não esperava ter relações 30,4

Não se preocupou 30,5

Pensava que não engravidaria 2,7

outros motivos 11,6

Não declarou (NS/NR) 13,0

total 100,0
Fonte: PNDS 2006

A PNDS 2006 também verifica o primeiro método contracep-
tivo usado pelas jovens sexualmente ativas e quando ocorreu esse uso 
(na primeira relação sexual ou não). Para as mulheres que utilizaram 
o primeiro método na primeira relação, a maioria (92,8%) usou só a 
camisinha, 7,0% usaram a camisinha e a pílula e 0,1%, a camisinha e 
a CE. Para aquelas que o primeiro uso de método não ocorreu na pri-
meira relação sexual, a camisinha foi o mais citado (48,9%), seguida 
pela pílula (38,2%). Nesse grupo, também se observou aumento do 
uso da CE.

Proporção de mulheres sexualmente ativas de 15-19 anos, segundo o primeiro 
método usado e ocasião do primeiro uso

Brasil – 2006 

Método %
Mulher que usou na 1a relação  
Só camisinha (masculina ou feminina) 92,8
Camisinha + Pílula 7,0
Camisinha + Pílula do dia seguinte 0,1
Camisinha + Injetável 0,1
Total 100,0
Mulher que não usou na 1a. relação  
Camisinha masculina 48,9
Pílula 38,2
Injeções 5,8
Pílula do dia seguinte 4,5
Coito interrompido 2,5
total 100,0
Fonte: PNDS 2006  

Na classificação geral, Ignez Perpétuo citou também a grande 
proporção de mulheres sexualmente ativas (15-19 anos) que usaram 
método contraceptivo alguma vez, segundo o tipo de método usado. 
Entre aquelas que utilizaram método alguma vez (97,4%), a maioria 
usou contraceptivos modernos (96,9%). 

Características %

Algum método 97,4
 Métodos modernos 96,9
 Métodos tradicionais 40,1
Fonte: PNDS 2006

Em relação à proporção de mulheres de 15 a 19 anos não vir-
gens, segundo os tipos de métodos já utilizados alguma vez, a PNDS 
2006 mostrou que 91% mencionaram a camisinha masculina, 63,4% a 
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pílula anticoncepcional, 35,1% o coito interrompido, ficando a CE em 
quarto lugar, com 18,9%.105 

Fonte: PNDS 2006

Perpétuo apresentou também a proporção das mulheres 
sexual mente ativas que já usaram pílula do dia seguinte (CE), segundo 
características selecionadas. 

Proporção de mulheres de 15 a 19 anos que já utilizaram a CE, 
segundo características selecionadas

Brasil - 2006

105.  Dados parecidos aos da pesquisa anteriormente apresentada por Regina Figueiredo, 
que aborda jovens do ensino médio das escolas de São Paulo.

Fonte: PNDS 2006

Entre as jovens sexualmente ativas que já usaram a pílula do dia 
seguinte, verifica-se uso maior nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul e 
na zona urbana; sem diferenciais muito claros para a categoria anos de 
estudo. Quanto à situação de gravidez, o uso é maior para a mulher que 
nunca ficou grávida, seguido por aquela que ficou grávida duas vezes ou 
mais. O percentual mais alto de uso da CE que aparece nesse contexto é 
para as jovens que não queriam ter o filho naquele momento (34,5%). 
Também aparece o uso em maior proporção para as que não têm filho 
nascido vivo. É maior o percentual de uso da CE quanto maior for o 
tempo de exposição à gravidez, contado a partir da primeira relação 
sexual. Também é maior o uso para quem tem conhecimento adequado 
do método, cita espontaneamente e conhece o período de risco de gra-
videz. Não há diferenciais de uso quanto à utilização atual de métodos.

No que se refere ao uso atual de métodos anticoncepcionais, 
Perpétuo mostrou a proporção de adolescentes que estão utilizando 
contraceptivos, segundo o tipo de método, tanto por estado conjugal 
quanto por anos de estudo.

Observou-se que pouco mais de 60% das mulheres não-
unidas que tiveram relação sexual no último ano usavam método 
contraceptivo. O método mais usado é a camisinha, seguido pela 
pílula anticoncepcional de rotina, entre outros. A análise segundo 
anos de estudo mostra que é menor o uso de métodos por mulheres 
com baixo nível de escolaridade, já que pouco mais de 30% na faixa 
de 0 a 4 anos de estudo usam algum método. A CE está incluída em 
outros métodos.

Proporção de mulheres de 15 a 19 anos atualmente 
usando anticoncepcionais, por tipo de método 

usado, segundo estado conjugal
Brasil – 2006

Proporção de mulheres de 15 a 19 anos atualmente 
usando anticoncepcionais, por tipo de método 

usado, segundo anos de estudo
Brasil  – 2006

Fonte: PNDS 2006 Fonte: PNDS 2006

Camisinha masculina

Pílula

Coito interrompido

Pílula do dia seguinte

Onjeção contraceptiva

Tabela/abstinência

Implantes

Camisinha feminina

DIU

Creme, óvulos vaginais

Esterilização masculina

Esterilização feminina

Diafragma

Característica % já usou

Região
Norte 16,3
Nordeste 12,9
Sudeste 30,9
Sul 21,4
Centro-Oeste 31,7
Situação de domicílio
Urbana 25,3
Rural 15,4
anos de estudo
0-3 anos de estudo 26,2
4-7 anos de estudo 11,6
8 e mais anos de estudo 27,3
total 23,9

Característica % já usou

Número de vezes grávida
Nunca ficou grávida 29,3
Ficou grávida 1 vez 9,6
Grávida 2 vezes ou mais 17,5
Planejamento da 
gravidez atual

21,4

Queria naquele momento 34,5
Queria esperar mais 10,9
Não queria ter mais filhos 20,3
tem filho nascido vivol 15,4
Sim 10,2
Não 27,8
total 23,9

Característica % já usou

tempo desde a primeira 
relação sexual
Até 1 ano 22,0
2 a 3 anos 22,7
4 anos e mais 28,7
Conhecimento de 
métodos
Conhec/ inadequado 18,2
Conhec/ adequado 26,3
Uso atual de métodos
Não usa 25,1
Usa atualmente 23,3
total 23,9
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Finalmente, Perpétuo fez uma comparação entre a PNDS 
1996 e a de 2006 referente aos dados sobre as mulheres que usaram 
alguma vez e usam atualmente métodos contraceptivos, por grupos 
de idade. Verifica-se que cresceu percentual de uso total de métodos 
contraceptivos (incluída a CE) nas várias faixas etárias - tanto no uso 
alguma vez na vida, quanto no uso atual - e o maior aumento foi entre 
as jovens. O tema da contracepção na juventude requer, portanto, aten-
ção e cuidado.

Debates e intervenções

As intervenções e debates refletiram o alto interesse despertado 
no público diante dos dados das duas pesquisas abordadas e os mitos 
que elas desconstroem em relação a percepções e uso da CE por adoles-
centes, bem como pelos desafios que permanecem nesse campo.

Regina Barbosa (Nepo/Unicamp) observou que, por mais que 
as forças conservadoras tentem limitar o acesso à CE, nas exposições fica 
claro que, de alguma forma, esse conhecimento e uso chega para algu-
mas faixas de adolescentes, e a CE se incorporou de uma maneira forte 
como tecnologia reprodutiva. Nesse sentido, Barbosa levantou algumas 
dúvidas para Regina Figueiredo, pois, em outra pesquisa trabalhou, os 
homens fazem referência a maior número de parceiras e de uso da CE. 
Há uma diferença grande para os homens, que referem maior uso do 
que mulheres, e Barbosa se surpreendeu com a comparação entre me-

Usaram alguma vez
Usam atualmente

Fonte: PNDS 1996 e 2006

ninos e meninas, indagando para Regina Figueiredo se encontrou algo 
nesse sentido. 

Barbosa também destacou a relação do impacto eventual da CE 
no uso da camisinha. Há vários motivos no sentido de mostrar que essa 
relação não é tão direta, e ela queria saber se é possível trabalhar melhor 
na trajetória reprodutiva dessas meninas e meninos e seus contextos. 
Vale dizer, saindo da narrativa, Barbosa gostaria de tentar entender o 
contexto no qual se deu a gravidez e, apesar ou independente do fato de 
hoje usarem a camisinha, terem usado ou não, trabalhar as motivações 
muito mais enquanto variáveis de contexto da gravidez não planejada, 
pois elucidariam melhor e mudariam o foco da questão. Naquele con-
texto em que se deu a gravidez estavam ocorrendo as situações que são 
referidas como motivações ou justificativas?

Dirigindo-se para Ignez Perpétuo, Regina Barbosa observa que 
quando ela menciona sobre as porcentagens das jovens sexualmente ati-
vas no ano que já usaram a CE, e que por escolaridade essa porcentagem 
varia de acordo com os anos de estudo, caindo na parcela de 4 a 7 anos 
de estudos (11,6%), Barbosa pergunta se não é também um perfil con-
servador que está presente, porque esse não é um comportamento que 
aparece nem nas pessoas com baixíssima escolaridade nem alta. 

Outro questionamento foi dirigido para Regina Figueiredo, no 
sentido que, em sua apresentação, ela problematizou o atendimento re-
cebido pelas adolescentes quando vão procurar a CE nos serviços de 
saúde e só a recebem se “têm cara de adultas”. Assim, é indagado a que se 
deve esse julgamento, essa exclusão, esse comportamento agressivo dos 
agentes de saúde e médicos em relação às adolescentes?

Elza Berquó (CCR/Cebrap/CNDP/Nepo-Unicamp) comentou 
sobre a observação de Regina Barbosa de que nem sempre é possível 
nas pesquisas retroceder no tempo para acompanhar a trajetória repro-
dutiva retrospectiva com as informações sociodemográficas. Segundo 
Berquó, não se consegue, por exemplo, recuperar hoje a escolaridade 
de uma mulher quando ela começou a atividade sexual, porque não há 
uma história sociodemográfica que acompanhasse uma história socior-
reprodutiva. A questão é extremamente procedente, mas muitas das 
pesquisas não são desenhadas com esse propósito, afirmou Berquó. 

Em seus comentários, Regina Figueiredo destacou que há di-
ferenças de esforços tanto do poder público quanto dos laboratórios 
em relação à camisinha feminina e à CE, com laboratórios fabricando 
hoje cerca de nove marcas de CE. Figueiredo lembrou que houve intensa 
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propaganda de laboratórios com os médicos e que a CE também é mais 
barata. O Ministério da Saúde passou a comprar lotes da CE em 2005 
para a Atenção Básica de Saúde, em municípios com mais de 100 mil 
habitantes, o que gerou discussões com profissionais para sua aplicação. 
Também há outros fatores que influenciam nessa diferença, tais como 
o fato de que a CE é mais fácil de ingerir (comprimido) e a camisinha 
feminina tem enfrentado alguma rejeição. Figueiredo ressaltou que a 
venda da CE em farmácias alcança hoje a cifra de mais de 8 milhões de 
doses anuais, sendo cerca de 3 milhões só no Estado de São Paulo.

Em relação ao questionamento de Regina Barbosa, sobre o uso 
da CE, Regina Figueiredo destacou que as respostas a que ela se refe-
re na pesquisa apresentada são de meninos e meninas, mas quem usa 
obviamente são as meninas. Mas a resposta obtida é em sentido opos-
to ao destacado por Barbosa em sua pesquisa com homens. Figueiredo 
apontou que, em outras pesquisas, as meninas referiram 10% a mais de 
uso da CE do que os meninos, e elas também citaram mais do que eles 
nessa pesquisa. Figueiredo atribuiu ainda a esse dado o fato de que os 
meninos, muitas vezes, não sabem nem o que as meninas fazem depois, 
por exemplo, em questões referentes ao aborto. 

Em relação ao impacto do uso da CE e uso da camisinha, con-
siderando a dificuldade de se registrar a trajetória reprodutiva e em fun-
ção dos dados também, Figueiredo sublinhou que a preocupação era 
mostrar que o uso da camisinha por adolescentes diminuía por vários 
fatores na relação fixa e não só por conta da CE, mas também da injeção 
e da pílula. Na regressão logística da quantidade de experimentação da 
CE na vida que foi feita, isso também não influenciava na adesão ao 
preservativo. Fica claro, portanto, que o uso da CE se dá no contexto 
de relações fixas e é importante para desfazer o mito da mídia de que a 
adolescente vai ao baile funk e ingere a CE junto com a bebida, afirmou 
Figueiredo.

Isso leva ao outro ponto de questionamento sobre a (não) en-
trega da CE nos serviços de saúde. Para Figueiredo, essa é uma questão 
moral ainda do controle da sexualidade da vida das adolescentes. Inde-
pendente do discurso científico ou moral, é uma preocupação muito 
mais com o que a jovem faz com o seu corpo do que com a CE. 

Em várias localidades, não há, por parte desses profissionais 
dos postos de saúde, um conhecimento do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA); eles têm medo de ser processados pelos pais e traba-
lham como se estivessem ainda sob o antigo Código de Menores. O que 

acabam fazendo, segundo Figueiredo, é um julgamento moral, baseado 
no fato de acharem que é cedo uma menina transar aos 14 ou 15 anos, 
mas, por outro lado, se ela ficar grávida com 15 ou 12 anos pode tudo, é 
considerada adulta automaticamente e pode receber tudo (pílula, inje-
ção, etc.), tem as portas abertas no serviço. Mesmo com as publicações 
do Ministério, é difícil mudar essa realidade. Em maio de 2009, o Mi-
nistério editou uma norma de facilitação de acesso à camisinha, porque 
o menino pega o preservativo, mas a menina não, então é uma questão 
moral e de gênero mesmo.

Figueiredo comentou, ainda, que vê uma culpabilização sempre 
do adolescente; na mídia é sempre o infrator, irresponsável, arruaceiro, 
funkeiro... e acha que há uma “satinização” nesse sentido da figura do 
adolescente. O que se faz nesses estudos é traçar uma linha de base para 
trabalhar em cima do comportamento real dos adolescentes e não do 
imaginário, nem das polarizações, o que não ajuda no trabalho prático.

Regina Figueiredo esclareceu, ainda, que as entrevistas foram 
feitas em sala de aula e todos os alunos responderam. Também há que 
se diferenciar o uso do preservativo da frequência do uso: é bastante alta 
a porcentagem de adolescentes que alegaram uso de preservativo atual-
mente e depois cai drasticamente na frequência de uso na relação fixa.

Segundo Figueiredo, após a publicação de manuais em 2005 e 
2006 pelo Ministério de Saúde, foi feito um convênio junto à Prefeitura 
de São Paulo para treinamento na rede, com um protocolo específico 
para dispensa de contraceptivos, incluída a CE e a sua entrega para ado-
lescentes desacompanhados com a garantia de sigilo. Isso causava uma 
reação por parte dos médicos de PSF (Programa de Saúde da Família), 
perguntando: é assim fácil? Eu simplesmente entrego? E se voltarem? Aí 
então, explica Figueiredo, entrega e encaminha para um plano de plane-
jamento reprodutivo; enfim há certo escândalo moral.

Os comentários de Ignez Perpétuo às perguntas e intervenções 
formuladas foram no sentido, primeiro, de refletir sobre a percepção de 
que a abertura dos serviços de saúde em geral na atenção primária é de 
fato uma questão, e que o adolescente tradicionalmente não tem espaço 
de acesso e não vai ao serviço por várias razões. A partir do momento 
em que os serviços tiverem maior abertura, talvez se tenha mais espaço 
para trabalhar melhor a questão da CE. O segundo ponto de reflexão 
refere-se à falta de suprimentos nos serviços, em particular no que diz 
respeito à camisinha feminina. Há cerca de cinco anos, Perpétuo reali-
zou junto ao Ministério da Saúde uma pesquisa sobre a disponibiliza-
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ção do preservativo feminino, em quase dez unidades da federação. Não 
existia o produto, ao menos na época; só havia uma fábrica e o Ministé-
rio comprava o máximo que podia. Então, não só existe o problema da 
dificuldade de aceitação, mas, mesmo nos grupos em que havia abertura 
e disponibilidade de utilização e aceitação, faltava o suprimento.

Perpétuo apontou também que, com os dados da PNDS, ela 
realizou análises bivariadas. Nesse sentido, há efeitos de composição 
muito grandes. Perpétuos fez regressões logísticas (usa, não usa, etc.) 
com todas as variáveis e as que são retidas no modelo são poucas. O 
que resultou dessa brincadeira é que o tempo, disposição (número de 
anos desde a primeira relação sexual) aumentava em cerca de 40% o uso 
da CE e na zona urbana em relação à rural também. Então, variações 
de escolaridade podem ser efeitos de composição também. Para ter um 
pouco mais segurança, destacou Perpétuo, teria que se trabalhar com 
análises multivariadas ou por alguns tipos de padronização. É possível 
trabalhar mais com esses dados da PNDS, para poder entender melhor 
o tema. Não dá para analisar São Paulo, como no caso da pesquisa de 
Regina Figueiredo, mas daria para analisar a Região Sudeste, por exemplo.

Regina Barbosa (Nepo/Unicamp), que coordena a mesa, reto-
mou o tema da importância de se pensar a perspectiva da trajetória re-
produtiva e dos contextos, olhando para os dados dessa maneira, como 
uma tentativa de poder entender para além do que pode nos dizer o 
dado mais transversal, porque a decisão de ter ou não ter filhos é um 
evento marcante e lhe parece importante verificar outros fatores que 
incidem nessa decisão. Com relação à camisinha feminina, Barbosa ob-
servou o quanto hoje ela é tão racionada na rede pública, e que outro 
dia estava em um centro especializado de referência em HIV/Aids e per-
guntou pela camisinha feminina: o nível de racionamento é tamanho, 
observou Barbosa, que o pouco que tem acaba ficando tudo no estoque 
e vencendo o prazo de validade.

Regina Figueiredo observou, adicionalmente ao tema, que o 
Ministério da Saúde envia camisinha feminina somente para centros de 
Aids. A partir da Conferência Internacional de Aids e com as recomen-
dações daí também advindas, a Prefeitura de São Paulo está adquirindo 
40 mil unidades por mês de camisinha feminina para todas as Unidades 
Básicas de Saúde e no Distrito Federal também, e os Estados terão que 
complementar. 

Figueiredo também comentou que a atenção ao adolescente 
sofre um problema de divulgação nas escolas, que não sabem que o 

Posto de Saúde atende adolescente grávida, que fornece camisinha, 
etc. Há muita confusão nesse campo, ressaltou Figueiredo. A Norma 
Nacional de Pediatria, por exemplo, manda atender meninas até 13 
anos; mesmo se estiver com corrimento vaginal ou se precisar de CE, vai 
para o pediatra segundo a norma. Muitos ainda confundem a relação 
sexual voluntária aos 13 ou 14 anos com a violência sexual presumida, 
entendendo que deve denunciar. E o Conselho Federal de Medicina 
fez uma recomendação para prevenir abusos sexuais, determinando 
a necessidade de acompanhante no exame ginecológico, mas muitos 
entendem que esse/a acompanhante tem que ser a mãe e não atendem 
a menor sem a autorização da mãe, e aí a adolescente muitas vezes 
simplesmente não vai à consulta. Essas são algumas das confusões 
apontadas por Figueiredo.

Figueiredo mencionou, ainda, que o uso da CE é política estra-
tégica para mulheres com HIV. Em estudo que realizou no município de 
Santo André (SP) com 380 mulheres com HIV, a taxa de gravidez foi de 
40% e só 2% sabiam que havia CE.

Paola Bergallo (Universidad San Andrés/Cedes) também co-
mentou o que observou e aprendeu com as experiências, dados e aná-
lises sobre a situação do Brasil, identificando, a partir do ponto de vista 
jurídico, pelo menos três problemas e indicações de possíveis estratégias: 

n  quanto ao acesso da CE nos serviços de saúde pública: a 
CE parece estar muito mais disponível no mercado e em 
menores proporções no serviço público, indicando que 
as falências afetam o acesso à saúde justamente daque-
las que têm maiores dificuldades de acesso (mulheres 
de grupos mais vulneráveis, meninas e adolescentes). 
Assim, é importante pensar em trabalhar, a partir do 
Direito, sobre as restrições - dado que o método está 
disponível - pelas quais há essa diferença/defasagem tão 
importante entre o mercado e a rede pública de saúde. 
Nesse sentido, deve-se pensar o Direito como um espaço 
para se trabalhar pró-ativamente com o direito à saúde, 
de forma a questionar como um sistema jurídico nos 
moldes do brasileiro, que honra constitucionalmente o 
direito à saúde como direito social, permite esse tipo de 
brecha tão grande e reclamar a ampliação do acesso a 
esse direito para todos e todas, ou ao menos para mu-
lheres, adolescentes e meninas; 
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n  quanto à desinformação dos adolescentes sobre os efeitos 
da CE na saúde: aqui Bergallo referiu-se aos dados 
apresentados sobre o fato de alguns adolescentes 
pensarem que a CE causa danos à saúde e outros não 
saberem. Ela acredita que essa questão se conecta com 
as lutas mais políticas, jurídicas e simbólicas. Bergallo 
ressaltou isso como uma parte do impacto da luta 
jurídica e simbólica de restrição à CE: como um método 
acessível no mercado e distribuído pelo Estado, ainda que 
em proporções menores, pode refletir um conhecimento 
tão enviesado e desinformado por parte de adolescentes, 
meninos e meninas? Deve-se pensar como trabalhar 
para contra-arrestar essa desinformação que, ademais, 
conforme demonstrado no seminário, é um método 
absolutamente seguro. É necessário contrapor-se a toda 
essa falsa informação que circula, e em parte circula 
também na luta política, jurídica e simbólica de projetos 
de lei, com alegações de pseudociência e vinculados à 
desinformação proposta pela Igreja Católica e pelos 
atores a ela vinculada; 

n  quanto à luta política, jurídica e simbólica na batalha 
pelas leis municipais sobre a CE:  diante dos dados 
apresentados em especial por Margareth Arilha e Maria 
Teresa Citeli sobre o panorama no campo legislativo, e 
na linha do que já foi mencionado de se contrapor ao 
impacto da luta política, jurídica e simbólica, Bergallo 
acredita que se poderia trabalhar, em âmbito nacional 
ou estadual, na elaboração de uma norma modelo 
positiva/pró-ativa de reconhecimento da CE como um 
standard (padrão) de cobertura para os sistemas de 
saúde e políticas de planejamento, com o fim de contra-
arrestar essas ações em nível municipal. Assim, atores 
municipais poderiam ingressar nos parlamentos para 
se contrapor às iniciativas restritivas, a partir de um 
modelo de regulação.

estado laico e direitos reprodutivos no Brasil
Coordenação: Margareth Arilha – especialista em gênero, saúde e 
direitos reprodutivos, fundadora e atual diretora executiva da Comissão 
de Cidadania e Reprodução

Caso Jundiaí: restrição da distribuição é inconstitucional, distribuição 

é um direito

Tania Regina Gasparini Botelho Pupo106 

A secretária Municipal de Saúde de Jundiaí (SP), Tania Pupo, 

abordou com maior detalhamento o caso já mencionado em várias ex-

posições anteriores, da Lei Municipal de 2008, que proibiu a distribui-

ção da contracepção de emergência (CE) nos serviços públicos e pri-

vados de saúde de Jundiaí e que um ano depois foi derrubada por ação 

judicial. 

Pupo afirmou, no início de sua exposição, a necessidade de se 

avaliar o tipo de política pública que implementamos quando enten-

demos que a saúde é um direito fundamental constitucionalmente ga-

rantido no país, e que ações devem ser cuidadas previamente, levando 

em conta a questão cultural e a realidade local em que se está inserido. 

Deve-se entender a dimensão da política pública para a garantia de di-

reitos nos municípios.
Previamente à abordagem do tema específico da CE, Tania 

apresentou a contextualização da gestão para 2009-2012 na Prefeitura 
de Jundiaí, período para o qual assume a Secretaria Municipal de Saúde, 
traçando também uma breve caracterização desse município, localizado 
a 40 minutos da cidade de São Paulo, com cerca de 353 mil habitantes, 
uma das primeiras cidades em desenvolvimento humano do país, em-
bora na sua periferia e território contenha áreas de exclusão social e 
problemas sociais de equidade.

106. Secretária de Saúde de Jundiaí, professora doutora em Práticas de Saúde Públi-
ca pela Faculdade de Saúde Pública da USP.
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Quanto à organização dos serviços de saúde da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Jundiaí, desde a atenção básica até a de alta comple-
xidade, o município conta com:

Pupo indicou, também, para o que chamam de situações-pro-
blema, as redes de atenção à saúde prioritárias que devem funcionar 
desde a atenção básica até alta complexidade em Jundiaí. A expositora 
apresentou gráfico, exemplificando o modelo que está sendo implemen-
tado, a partir da atenção básica, na estrutura operacional das redes no 
município. 

 Localização: a 34 km de Campinas e 63 km de São 
Paulo.

 Acesso: Rodovias Anhangüera, Bandeirantes e Dom 
Gabriel Paulino Couto. Proximidade com as Rodo-
vias Castelo Branco, Dom Pedro I e Fernão Dias.

 População: 353.744 habitantes.

 Divide-se o território de Jundiaí em três regiões e 
cada regional tem dez unidades básicas e apenas 
oito unidades do Programa de Saúde da Família 
(PSF), que constituem a Atenção Básica. 

 Missão da Secretaria de Saúde, conforme diretri-
zes do SUS (Sistema Único de Saúde): “formular, 
executar e regular as políticas de saúde de Jundiaí, 
de acordo com as necessidades da população, asse-
gurando os princípios do SUS”. Implica a partici-
pação social na formulação política em construção 
coletiva, com o Conselho Municipal atuando na sua 
elaboração, fiscalização e avaliação, para uma gestão 
comprometida com as necessidades da população.

  O sistema municipal atua com perfil loco-regional 
em alguns serviços de média e alta complexidade: 
ambulatórios e hospitais atendem uma população 
de 800 mil habitantes e mais nove municípios 
de seu entorno (há um colegiado gestor regional 
atuando também).

 atenção Básica

29 UBS (Unidades Bási-
cas de Saúde)
8 USF (Unidades de 
Saúde da Família)
3 Pas (Pontos de atendi-
mento)

 atenção Secundária

09 ambulatórios (Saúde da 
Mulher)
Serviços de apoio Diagnós-
tico e 
terapêutico (Convênios)

 atenção terciária

02 Hospitais  

Para cada uma das situações-problema indicadas, é prevista 
a atuação das redes de atenção:

n  mortalidade infantil e materna em queda, mas com forte 
presença de causas evitáveis: Rede de Atenção à Saúde 
Integral da Mulher e da Criança; 

n  mortalidade por câncer de colo e mama: Rede de Atenção 
à Saúde da Mulher; 

n  elevada morbimortalidade por causas externas e por agu-
dizações de condições crônica: Rede de Atenção às Urgên-
cias e Emergências; 

n  elevada morbimortalidade por doenças cardiovasculares e 
diabetes: Rede Hiperdia de Atenção às Doenças Cardiovas-
culares e ao Diabetes; 

n  elevada incapacidade funcional dos idosos: Rede de Aten-
ção aos Idosos (com outras Secretarias); 

n  doenças de notificação compulsória, problemas ambien-
tais: Visas; 

n  doenças mentais, uso de drogas e álcool: Rede de Atenção à 
Saúde Mental; 

n  doenças Bucais: Rede de Atenção à Saúde Bucal.

A contracepção de emergência (CE) é um dos temas incluídos 
no Programa de Atenção à Saúde da Mulher de Jundiaí. Em um resgate 
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histórico da utilização da CE no município, portanto, desde períodos 
anteriores à sua gestão na Secretaria de Saúde. Tania Pupo explicou que 
o movimento começou em 1999, com a ação do Ministério da Saúde; 
e se iniciou em Jundiaí com o acolhimento, cuidado e posterior distri-
buição da CE, por meio do Ambulatório da Saúde da Mulher, vinculado 
ao Programa de Atenção às Vítimas de Violência Sexual, nos termos da 
Norma Técnica do Ministério da Saúde. 

De 1999 a 2005, a CE não estava disponível nas Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS), sendo utilizada apenas em casos de violência sexual, 
o que caracterizava uma “baixa demanda”. A partir de 2005, o município 
passou a receber 870 unidades de pílulas e agora, em 2009, com 330 uni-
dades de levonorgestrel (01 unidade com 02 cps de 0,75mg = 01 dose). 
Em 2005, a coordenação do Programa de Atenção à Saúde da Mulher 
fez a dispensação da CE nas UBS, por meio de protocolo pactuado com 
ginecologistas e obstetras, podendo haver distribuição pelo profissional 
médico e enfermeiro. Hoje se aplica tanto pós-violência sexual como 
em outros casos, como rompimento do preservativo em mulheres que 
não fazem uso de anticonceptivos hormonais ou DIU (em situações de 
maior vínculo a depender do critério do médico e, em outros, enfer-
meiro preparado prescreve o uso). Pupo observou que, mesmo durante 
a vigência da lei restritiva à CE, a distribuição não foi interrompida, ao 
menos para a violência sexual. 

O caso de Jundiaí foi detalhado então por Tania Pupo. Em 
março de 2008, por iniciativa de um vereador, a Câmara Municipal de 
Jundiaí aprovou a Lei 7.025/08, sancionada pelo prefeito, proibindo a 
distribuição da CE nos serviços públicos e privados de saúde. Segundo 
Pupo, tal lei foi fundamentada em crenças religiosas, em ação articulada 
pela Igreja Católica com setores do Poder Legislativo.

Diante da aprovação da lei, houve imediatamente uma resposta 
da sociedade civil organizada. Em 30 de abril de 2008, um grupo for-
mado por nove organizações da sociedade civil elaborou e enviou uma 
representação contra a referida Lei ao Ministério Público (MP).

A representação reivindicou a declaração de inconstitucio-
nalidade da lei, além de pedir a improbidade administrativa do pre-
feito e vereadores, bem como intervenção no município, fundando-
se nas normas e princípios constitucionais e de direitos humanos, 
inclusive de laicidade do Estado brasileiro.107

107.  Principais pontos da representação: 1) Inconstitucionalidade (artigo 226 da 
Constituição, Lei 9263/96 de Planejamento Familiar); 2) Pedido de improbida-

O pedido gerou ação direta de inconstitucionalidade que, 
em fevereiro de 2009, foi julgada favorável pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo, por 21 votos a favor e 3 contra, derrubando a Lei Mu-
nicipal 7.025/08 e concluindo que a mesma contrariava a política fe-
deral de saúde e os direitos de acesso à saúde por parte das mulheres.

A situação atual − destacou Pupo − é de disponibilidade da 
CE nas UBS, mas com baixa utilização, na linha do que apontam as 
pesquisa apresentadas nesse seminário. Especialmente também está 
disponível e é utilizada no Ambulatório de Saúde da Mulher no Pro-
grama de Atenção às Vítimas de Violência Sexual, setor em que seu 
uso nunca foi interrompido. Quanto à necessidade atual, Pupo frisa: 
“queremos atualizar o protocolo de dispensação da CE para as Uni-
dades Básicas de Saúde, ressaltando a importância do acolhimento e 
aconselhamento das práticas de planejamento familiar pelos profis-
sionais envolvidos”. E é preciso revê-los e repactuá-los também à luz 
das discussões sobre a lei do ato médico.

Pupo apontou que é preciso atentar para a caracterização do 
público-alvo da política pública, romper preconceitos, negligências e fa-
zer uma análise loco-regional nesse processo. Não se pode esperar pela 
procura do serviço, nessa forma reativa de atuar, senão vamos ficar tra-
balhando somente com a gravidez na adolescência e não na prevenção. 
É preciso um trabalho coordenado, porque a questão é multifacetada. 

de administrativa do prefeito de Jundiaí e vereadores que acataram a lei (legis-
lador deve prezar pela constitucionalidade das leis); 3) Pedido de intervenção 
do Estado no município de Jundiaí (salvaguarda dos direitos fundamentais); 4) 
Brasil é um Estado laico.

 ONGs que enviaram a representação ao MP

• CCR − Comissão de Cidadania e Reprodução
• Cladem/Brasil − Comitê Latino-Americano e do Caribe para Defesa dos 

Direitos da Mulher
• Instituto Antígona
• Febrasgo − Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia
• Ipas − Promovendo os direitos reprodutivos das mulheres
• Rede CE − Rede Brasileira de Promoção de Informações e Disponibilização 

de Contracepção de Emergência
• Jornadas pelo Aborto Legal e Seguro
• Católicas pelo Direito de Decidir
• Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos
• Dr. Anibal Faúndes (médico ginecologista, diretor do Cemicamp)
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É necessário ampliar a cobertura dos serviços e do acesso e atuar jun-
to com demais serviços e profissionais, eliminando julgamentos e pre-
conceitos. Muitas das dificuldades em lidar com o tema estão em nós 
mesmos, na forma como entendemos, julgamos a questão, por muito 
preconceito que ainda existe. A maior barreira é funcional, no acolhi-
mento, ressaltou Pupo.

É importante ainda o trabalho conjunto de sinergia nas es-
tratégias do órgão público com empresas em projetos de financia-
mento, e com as organizações sociais, segundo Pupo, em especial 
nas ações de advocacy, para potencializar a priorização das causas 
na política pública. Sem pressão não há como distribuir recursos 
para demandas que são infinitas. Também é preciso voltar as ações 
para a rede básica, qualificando e investindo recurso na capilarida-
de do sistema, nos serviços mais próximos da população que não 
são priorizados, atuando com aquilo que já é um direito nosso. No 
conjunto de demandas que chegam à gestão pública, essas ações são 
fundamentais, “porque quando estou em discussão com o setor da 
saúde mental, por exemplo, sinto que é tema de prioridade, e quan-
do venho aqui, como mulher, também daqui saio com a certeza de 
que esse tema é prioridade”. 

Contracepção de emergência e o SUS
Paulo de Tarso Puccini108 

O médico especialista em administração e sistemas de saú-
de, Paulo Puccini, doutor em saúde pública, encerrou as exposições 
do seminário analisando o funcionamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e suas implicações para a distribuição da contracepção 
de emergência (CE), focando-se nas barreiras do acesso aos serviços 
de saúde. 

Puccini propôs como roteiro para a discussão uma breve in-
trodução sobre contracepção de emergência e barreiras e, para abor-
dar o foco da barreira do acesso aos serviços de saúde, desenvolveu o 
tema a partir de três eixos: 

108. Médico sanitarista, especialista em Administração e Sistemas de Saúde pela 
FGV, doutor em Saúde Pública pela USP.

n as mudanças propostas com o SUS;

n as dificuldades da mudança e a integralidade;

n o subfinanciamento do SUS.
Logo de início, Puccini ressaltou: “O SUS vive uma grande 

encruzilhada, pois estamos tentando fazer uma mudança assistencial 
[em direção a um sistema universal] para qual é preciso recurso, e 
estamos fazendo isso em meio a constrangimento financeiro cada 
vez maior”. Não se sabe se vai dar certo ou não; não é um processo 
rápido; e não se sabe se vai ampliar o direito de acesso à saúde da 
população ou, como consequência, o SUS vai se restringir a uma 
política de focalização para pobres. 

Entre os desafios de superação das barreiras para o acesso 
integral à saúde, portanto, Puccini pontuou que a necessidade de 
financiamento é um dos aspectos centrais para que o SUS possa fun-
cionar de acordo com seus objetivos e de maneira eficiente. 

Nesse sentido, Puccini destacou que o impacto da CE é mui-
to amplo, sendo especialmente forte na prevenção do aborto legal, 
bem como na redução da mortalidade materna, e que não deveria 
provocar dificuldades éticas ou morais. Os dados de impacto da CE 
apontam para:

n  prevenção da gravidez indesejada, após relação sexual des-
protegida  (25% das gestações);

n  prevenção de abortamento legal (98%, se administrada nas 
primeiras 24hs);

n  prevenção de abortamento provocado (50% das gestações 
indesejadas);

Direitos e barreiras
Marcos legais do direito à CE

A título de introdução em campo de di-
reitos e barreiras no acesso à CE, Puccini 
resgatou o que já foi abordado também 
em exposições anteriores quanto aos 
principais marcos jurídicos nacionais e 
internacionais que, de forma inequívoca, 
estabelecem o direito à CE no país.



Relatoria Relatoria

 democracia, estado laico e direitos humanos 273272  democracia, estado laico e direitos humanos

n  redução de internações por aborto provocado (em 2000, 
247.884 internações por aborto);

n  redução da mortalidade materna (4,7% das mortes mater-
nas devido ao aborto provocado). 

A especial ênfase, como destacou Puccini, está na inclusão da 
CE na atenção básica, porque é e será estratégico na linha de um cuida-
do contínuo, amplo e integral à saúde. 

Quanto às exigências da contracepção de emergência, Puccini 
ressaltou que o procedimento não é tranquilo; cada município tem que 
fazer um protocolo para prescrição do medicamento. Entre os destaques, 
o expositor apontou que a necessidade do método implica a organização 
de um oferecimento dinâmico do serviço de saúde e na atuação precoce, 
o que vai em caminho contrário do que o SUS funciona atual mente.

Como necessidades do método, Puccini apontou: 
n  atuar precocemente (72hs a 5 dias) é questão-chave para 

o uso de um método que exige cuidados, sendo necessário 
organizar o serviço para uma resposta rápida; o que não é 
fácil, porque essa não é uma tradição na atenção básica;

n  superar a ideia de método restrito à situação de estupro; 

n  enfrentar as tentativas de impedimento da distribuição (ex: 
Jundiaí); existem inclusive as normas técnicas do Ministé-
rio, mas cada município tende também a fazer um proto-
colo operacional, que é chave para Puccini, e, dependendo 
do que se estabeleça, pode ser omisso quanto aos adoles-
centes, quanto a dar atribuições ao enfermeiro, etc.;

n  garantir a CE nas unidades de saúde do SUS (UBS);

Como foi o processo de implantação 
da CE no SUS?

Na linha já mencionada por Pupo, a implanta-
ção da CE no SUS trata-se de um processo gra-
dativo (ver quadro ao lado). Contudo, há pro-
fissionais que ainda hoje pensam que só deve 
ser usada na violência sexual. Puccini considera 
positivo o acesso no mercado, mas entende que 
a CE deve ser devidamente incluída no SUS, 
para inclusive evitar um risco de eventual uso 
abusivo na compra direta em farmácias, por sua 
não inserção. 

n  capacitar e estabelecer ação ágil da equipe de saúde; isso 
é fundamental, porque a informação é precária em geral, 
tanto da população quanto dos profissionais;

n  habilitar o(a) enfermeiro(a), a partir de protocolo devi-
damente homologado, para a prescrição da CE (como já 
ocorre com as leucorreias e na realização do pré-natal 
− com base na Lei nº 7.498/1986. Puccini esclareceu que 
é positivo que cada município faça o protocolo e homo-
logue, pois entende que é um momento de discussão, 
pedagógico e de incorporação do profissional, embora 
não seja tranquilo, inclusive porque muitos médicos não 
concordam e há um enfrentamento e uma disputa cor-
porativa; então, é preciso criar um ambiente favorável 
para isso.

No que se refere às barreiras à contracepção de emergência 
(CE), Puccini abordou os seguintes aspectos, vários deles já discutidos 
no seminário: 

n  motivações pessoais e religiosas (objeto frequente de con-
testações judiciais baseadas na falácia do juízo de que o 
método é abortivo, e tentando criminalizar o uso da CE);

n  desconhecimento dos profissionais de saúde (muitos pro-
fissionais não conhecem a natureza contraceptiva, pensam 
só na restrição à violência sexual);

n  falta de informação da população; 

n  dificuldade de acesso aos serviços básicos de saúde.

Dificuldade de acesso aos serviços básicos de saúde 

Para analisar as barreiras do acesso aos serviços de saúde, como 
mencionado, Puccini abordou o tema sobre as mudanças propostas 
com o advento do SUS; as dificuldades da mudança para a construção 
da integralidade e a realidade do subfinanciamento do SUS.

1. As mudanças propostas com o SUS

Puccini abordou, então, para que veio o SUS? O expositor de-

monstrou como era muito mais complicada a situação antes do SUS 

(aprovado em 1988 na Constituição Federal) no sistema nacional de 

saúde, quando não havia sequer o reconhecimento do direito à saúde, 
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dando a marca inclusive de como o sistema era organizado (de forma 

fragmentada, separando quem tinha vínculo de trabalho ou não, etc.).

Algumas características antes do SUS apontadas por Puccini:

n  inexistência do reconhecimento do direito à saúde e do 

controle social; 

n  ação programática rígida e limitada, realizada em Centros 

de Saúde sob o comando dos Estados, isolada de outras 

ações realizadas pela administração municipal ou federal; 

a característica da época era o Programa Materno Infantil, 

que ainda não está totalmente superada; um serviço fe-

chado à demanda era a marca do sistema, só para cumpri-

mento de determinados programas; atenção básica restri-

tiva que não abria porta, não recebia doente; com valores, 

forças e interesses corporativos envolvidos e contrários a 

atender aquele que não está agendado, a atender o queixo-

so; não é uma reversão fácil de se fazer quando se tem esse 

tipo de herança no sistema, destacou Puccini;

n  assistência curativa individual degradada, sem eficácia, 

desperdiçando recursos (ex: queixa conduta do Inamps, o 

mesmo que estão fazendo os pontos de atendimento das 

AMAs e os UPAs);

n  separação entre preventivo e curativo, individual e coleti-

vo; 

n  inexistência de mecanismos de referência para continuida-

de e integração dos recursos assistenciais;

n  limitação da oferta de cuidados públicos, inexistência da 

integralidade; inexistência de políticas de promoção e in-

tersetorialidade e do controle social.

Para Puccini, a saúde como direito social é a grande mudan-

ça anunciada e trazida pelo SUS e, se não compreendemos isso, não 

é possível entender que novo tipo de profissional é preciso para atuar 

no serviço, nem porque muita gente combate e critica o SUS, sem sa-

ber exatamente o que o SUS está fazendo, seus entraves, dificuldades e 

desafios. Isso porque há interesses contrários ao SUS e ainda porque, 

muito embora o SUS seja posicionamento legal formal na Constituição 

aprovando o direito à saúde, segundo asseverou Puccini, o legal-formal 

é uma disputa política que não se realiza automaticamente, mas no con-

junto das forças sociais, de seus posicionamentos e interesses.

A partir da Constituição Federal de 1988, refutou-se legal e for-
malmente a conceituação da saúde como uma mercadoria a ser ou não 
consumida conforme as posses individuais ou como benefício social 
contributivo resultante de um sistema de proteção. Não se trata de uma 
questão de consumidores, ou de indigência ou de benemerência, mas 
sim expressão da conquista de um direito de cidadania em respeito à 
dignidade da pessoa humana. Para isso, o Estado precisa financiar com 
fundo público e não por meio de uma contribuição específica para a 
saúde; a forma é via destinação de fundos públicos.

Logo, quanto à mudança e o financiamento, Puccini destacou 
que saúde é questão assumida formalmente pelo conjunto da sociedade 
como direito de cidadania e, portanto, universal, igualitário, não con-
tributivo e financiado pelos fundos públicos, configurando-se, assim, a 
nova conjuntura político-social. E essa é uma nova conjuntura polêmi-
ca, porque o SUS preservou inclusive a possibilidade de determinadas 
empresas explorarem a saúde como mercadoria. Embora tenha sido um 
grande embate na Constituição, nosso sistema universal, por exemplo, 
admite a iniciativa privada e, portanto, os planos de saúde (ex: Inglater-
ra, Espanha, Alemanha, Canadá não admitem planos de saúde). Nosso 
sistema é misto entre o universal e o tradicional americano, este último 
em falência, afirmou Puccini. 

É em torno dessa nova condição, da saúde como direito do ci-
dadão e dever do Estado e das obrigações do poder público, que se abre 
a disputa pelos fundos públicos, na qual diferentes projetos passam a se 
articular. É uma disputa real, concreta: por que não destinar fixamente 
um valor mais estável para saúde? Essa é uma polêmica com a área eco-
nômica há muitos governos desde 1995, como destacou Puccini.

A mudança implica a integralidade do cuidado, ressaltou Puc-
cini, em torno da qual todo o novo modelo se organiza. O novo modelo 
assistencial a se implantar tem na integralidade uma questão-chave, su-
perando as mazelas do passado. A integralidade do cuidado, dos progra-
mas e das políticas da mulher, do adolescente, idoso, homem, etc. são 
questões-chave para pensar um sistema novo baseado não na doença, 
mas sim na integração de um conceito amplo de saúde, da promoção da 
intersetorialidade e também do tratamento e da assistência. E para isso 
é preciso de dinheiro, em especial porque se está saindo de um sistema 
não universal para um sistema universal, afirmou Puccini.

E a saúde definida na grande política como direito social é ma-
terializada no processo de organização dos serviços a partir dos prin-
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cípios do SUS. Esse novo modelo do SUS é regido pelos princípios de 
equidade, integralidade, universalidade e controle social, em um concei-
to ampliado de saúde, qualificando a abrangência do direito à saúde, e 
não o deixando como um direito genérico na Constituição. É a materia-
lização e qualificação do direito social à saúde.

 

2. As dificuldades da mudança e a construção da integralidade
Construir a integralidade é então um dos principais aspectos 

apontado Puccini como uma das dificuldades das mudanças do SUS e 
do acesso aos serviços básicos de saúde. Nessa perspectiva, os desafios 
de se construir a integralidade concentram-se em dois fundamentais 
processos: 

n  processo de trabalho dos serviços: é difícil mexer nesse tra-
balho, para considerar o usuário sujeito de um direito. E 
para isso é necessário mexer nas normas e nas cabeças dos 
profissionais (diferença de tratamento no serviço público 
e no consultório particular), assim como reconhecer que 
estamos hoje na ótica dos direitos. Isso implica também 
a necessidade de articulação de saberes e práticas multi-
profissionais, bem como criar o vínculo nos serviços e a 
responsabilização; 

n  viabilização de uma rede de atenção: também não se pode 
pensar o serviço de forma isolada como se fosse o todo, 

 O novo modelo assistencial exige, por-
tanto, que se criem formas que mate-
rializem social e politicamente uma 
ação cuidadora integral, como direito 
de cidadania. 

 O princípio da integralidade é um qua-
lificador da conquista legal e política 
do direito à saúde.

 Desenvolver uma organização de servi-
ços e uma prática comprometida com 
a integralidade do cuidado, segundo 
o conceito ampliado de saúde, é uma 
questão fundamental na implementa-
ção do SUS.

mas sim apenas como uma parte de um conjunto de servi-
ços necessários (com tecnologias, densidades e complexi-
dades diferentes) para complementar as ações de atenção à 
saúde. 

Sem enfrentar esses aspectos não se cria a integralidade.
E qual é ou deve ser então a posição estratégica da Atenção Bá-

sica à Saúde (ABS) para Puccini? A ABS tem algumas funções impor-
tantes no sentido de dar a primeira constituição na integralidade do 
cuidado:

n  função resolutiva: resolver a maioria dos problemas de saú-
de;

n  função coordenadora: estabelecer fluxos e contrafluxos do 
processo terapêutico composto de cada pessoa no atendi-
mento;

n  função de responsabilização: precisa ter porta aberta, cons-
truir vínculo no serviço.

A Atenção Básica no SUS é um conjunto de ações de caráter in-
dividual ou coletivo, situado no primeiro nível de atenção dos sistemas 
de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o 
tratamento e a reabilitação (Portaria n. 648/2006). Nesse sentido, segun-
do Puccini, é função da Atenção Básica à Saúde: realizar uma assistência 
básica integral e contínua; incluir a realização de primeiro atendimento 
às urgências médicas e odontológicas; e promover articulação em rede 
para a integralidade. 

Para Puccini, isso tudo é um “drama”. Se não mexermos no pro-
cesso de organização das UBS (Unidades Básicas de Saúde), sublinha 
Puccini, não se consegue incluir a pessoa que não está agendada, fica 
sempre a sobra do atendimento do dia; essas funções não se operacio-
nalizam. Para reverter e transformar essa realidade não é fácil: é preciso 
estabelecer uma forma de recepção diferente, envolver a equipe, acolher 
a pessoa, responder tecnicamente, incorporar no serviço e não simples-
mente responder no balcão que não tem mais vaga, enfim, é mexer no 
processo de trabalho, o que significa mexer com as pessoas que estão 
trabalhando. 

Para Puccini também é importante incorporar a concepção di-
nâmica da atenção básica. A concepção de básico é dinâmica, é a capa-
cidade de aprender com a realidade e incorporar novas necessidades de 
forma permanente. Trabalhar com o básico é trabalhar com um caminho 
sempre a percorrer, sempre a alargar e não com um ponto de chegada.
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A atenção básica é justamente o que Puccini caracteriza ainda 
como um núcleo de tensão permanente entre o mínimo e o básico. As 
heranças recebidas pelo SUS e os interesses que mantiveram a saúde 
também como mercadoria/benefício colocam a atenção básica numa 
posição estratégica, num centro de tensão entre forças, numa disputa 
entre o SUS para os pobres e o SUS como um direito de cidadania 
de todos os brasileiros. Na perspectiva do SUS como um subsistema 
público seletivo para os pobres, a consequência mais provável será a 
tendência ao subfinanciamento e à restrição de serviços assistenciais 
ao mínimo. Puccini apontou algumas consequências, se não houver 
mudanças.

Se a rede básica não consegue se articular, e a média complexi-
dade também não (ambulatórios especializados, hospitais gerais), isso 
gera dificuldade da ABS fazer a linha de cuidado da rede de atenção, 
desprestigia, causa aumento do descrédito da atenção básica (usuário 
que espera seis meses para um ultrassom ou uma cirurgia eletiva), ge-
rando, ainda, um círculo vicioso complicado de se reverter.

Como problemas da rede de atenção, Puccini chamou então 
atenção para os seguintes aspectos, que considera desafios reais para a 
remontagem do sistema:

n  baixo patamar do financiamento-saúde é problema-cha-
ve;

n  insuficiência da média complexidade, que repercute no 
funcionamento da ABS e no sofrimento das pessoas, agra-

Política dos mínimos

Se a atenção à saúde é mantida como era 
no passado, com base na política dos mí-
nimos, a rede básica, sem função resoluti-
va, por exemplo, gera pressão de demanda 
para outros níveis do sistema, no pronto-
socorro (PS) de atendimento e assim su-
cessivamente, criando um ciclo vicioso 
(ver quadro ao lado).

Hoje, de 70% a 80% da demanda do PS deveria ser 
atendida na ABS e não é, o que prejudica o PS para 
atender a urgência de forma qualificada, acarretando 
gastos desnecessários, contratação de pessoal, etc.

Países com sistema de saúde universal

O Brasil gasta apenas 7,6% do PIB com saúde (US$ 
270 per capita, em 2003)

A diferença com outros países no mesmo modelo é 
muito grande

Gasto total  (público e privado)

O gasto público do Brasil em saúde é da ordem de 
apenas 45,3% 

O resto é gasto privado com seguros de saúde e na compra de 
medicamentos (medicamento é o 2º item de gasto privado das 
pessoas, “pior gasto”)

Os sistemas públicos universais gastam em saúde em torno de 
70% do gasto público geral do país. O Brasil gasta parecido com 
os Estados Unidos (44,6%), que têm um sistema de mercado e não 
universal como o brasileiro

vando suas doenças desnecessariamente (câncer de mama 
é caso clássico, na intervenção precoce necessária para essa 
questão);

n  insuficiência do acesso na atenção básica;

n  uso desnecessário dos serviços especializados;

n  fragilidade da gestão e organização da rede;

n  ausência de políticas públicas intersetoriais;

n  inadequação da formação profissional em todos os pontos 
da rede.

3. Financiamento do SUS 
No último eixo de sua abordagem, Puccini apontou para a 

realidade do subfinanciamento do SUS, ao analisar especificamente o 
financiamento público e o novo sistema universal. Com um reduzido 
incremento dos recursos públicos, desde a conquista legal do SUS, em 
1988, o Brasil permanece com um montante financeiro incompatível 
com as necessidades orçamentárias de um sistema público universal. 
O expositor ilustrou suas afirmações com algumas tabelas, números e 
dados. Mais mitos são, pois, quebrados, com dados que impactaram o 
público.
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Essas são situações inviáveis e insustentáveis, destacou Pucci-
ni. A Emenda Constitucional aprovada determinou que os municípios 
gastassem com saúde no mínimo 15% e os Estados 12%. Os Estados 
mantêm mais ou menos os 12% de gasto e os municípios estão gastando 
muito.

Puccini mencionou que, por isso, há as caravanas do SUS e o 
movimento político pela regulamentação da Emenda Constitucional n. 
29 (2000), para tentar garantir 10% da receita bruta da União para saú-
de. O movimento visa:

n  a defesa da adoção da receita bruta corrente da União como 
base de cálculo dos recursos federais para o SUS, proposto 
num mínimo de 10% (da mesma forma que foi feito com 
Estados e municípios, estabelecendo-se um percentual mí-
nimo);

n  o reforço à vedação de gastos fora do âmbito das despesas 
típicas com as ações de saúde, que atendam.

A proposta original da EC-29 − sublinha Puccini − significaria 
hoje R$ 105 bilhões para o orçamento da saúde, e estamos em R$ 40 e 
poucos bilhões. O processo de correção baseado no PIB foi complicado 

A participação da despesa de saúde, segundo esfera de 
governo, mostra que a contribuição da União vem cain-
do desde 1980, está em falência. 

Em 1980 a União representava 75% do orçamento de 
saúde pública. Hoje chega a 49,9%: os Estados e muni-
cípios têm bancado o sistema de saúde.

Os municípios estão sustentando o processo de amplia-
ção do sistema de saúde. (ex: Diadema gasta 32% do seu 
orçamento em saúde)

Gasto nacional em saúde (Mercosul)

(em % do PIB,  per capita e participação pública e pri-
vada)

Brasil: gasta 7,6% do PIB

 Ganhamos dos países mais pobres, mas perdemos 
para Argentina e Chile em termos de gasto per capita.
 Praticamente empatados com Uruguai e ganhamos 
da Bolívia (nem tem sistema universal).

de se calcular e permitiu com que o governo federal se retirasse gra-
dativamente do financiamento da saúde ou ao menos restringisse sua 
participação. Por isso a proposta de regulamentação da EC-29.

Conclusão: o subfinanciamento público e o SUS

Para Puccini, o SUS desvirtua-se de seu objetivo inicial e acaba 
sendo complementar aos planos privados de seguro saúde: “O SUS vai 
se transformando em um sistema dos ‘pobres para os pobres’”. Puccini 
enfatizou, ao concluir sua exposição:

n  o financiamento público da saúde constitui um dos maio-
res desafios para viabilizar a reforma sanitária, sendo que 
a busca por fontes definidas, estáveis e suficientes é uma 
antiga aspiração do setor; 

n  a permanência dos baixos recursos públicos para saúde e a 
retração da contrapartida federal (ex: de 75% para 49,9% 
como demonstrado nas tabelas) são componentes da polí-
tica econômico-social que dificultam e distorcem a imple-
mentação do novo modelo de atenção à saúde; 

n  essa política resulta na consolidação de um caráter com-
plementar do SUS ao mercado de planos e seguros. O SUS 
vai assim se tornando o “SUS pobre para os pobres”, dentro 
da lógica dos programas compensatórios, focalizados e de 
baixo custo. 

Assim é que o SUS vive uma encruzilhada, conforme inicial-
mente apontou Puccini: para sair de um sistema não universal para um 
sistema universal é preciso recurso, e isso é feito em meio a um cons-
trangimento financeiro cada vez maior. Puccini finalizou: a reivindica-
ção do SUS pelo seu direito ao financiamento suficiente e sustentável 
nada mais é do que a necessidade de honrar seu compromisso junto à 
população brasileira, materializando a saúde como direito social e ga-
rantindo o acesso e a utilização de serviços.

Debates e intervenções

A sessão de intervenções foi marcada pela ampliação e apro-
fundamento de informações e reflexões sobre o tema das apresentações, 
bem como por debates e propostas de recomendações bastante concre-
tas em relação aos pontos levantados na discussão.
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Regina Figueiredo (NEPAIDS), ao comentar a exposição de Ta-
nia Pupo, destacou que a partir de um levantamento sobre distribuição, 
feito em 2007 com os secretários − e que resultou em oito seminários no 
Instituto Saúde (SP) junto com as regionais − pode dizer que a média 
dos secretários de Saúde não tem a ótima percepção que ela tem so-
bre direitos sexuais e reprodutivos. Ressaltou também que parece haver 
uma confusão na questão da atribuição do município. Para Figueiredo, 
em relação à CE e à dispensa de métodos, ao município fica a atribuição 
na organização do sistema, na dispensa e nos fluxos, mas não na defi-
nição do público que será beneficiado, porque isso é normatizado pelo 
Ministério da Saúde, então o município não pode sobrepor essa norma-
tização. A preocupação do Ministério veio muito forte nesse sentido 
depois do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que define 
adolescente como a pessoa maior de 12 e menor de 18 anos, e foi refle-
tida nas normas técnicas da saúde do adolescente, as quais, dada essa 
definição, garantem ao adolescente o direito à atenção de saúde gi-
necológica, reprodutiva, contraceptiva e de prevenção. Na opinião de 
Figueiredo, não cabe, portanto, aos municípios discutirem a questão 
da idade, estabelecida por norma federal, pois isso é ingerência sobre 
um sistema maior de regulamentação que é o Ministério da Saúde. 
Para o município está colocada a organização de fluxo, a preparação 
de profissionais.

Em relação à apresentação de Paulo Puccini e ao tema do finan-
ciamento, Figueiredo comentou: “a gente não acredita que o ‘grosso’ da 
contracepção de emergência vai sair pelo SUS”, e como exemplo destaca 
que no Brasil, mesmo sendo considerado o país modelo de prevenção 
de Aids, só 10% das camisinhas são dadas pelo poder público, 90% são 
compradas no mercado. Acredita sim que haverá uma proposta de uni-
versalização que cria um discurso de uso coletivo da CE, uma diretriz de 
possibilidade de acessos que beneficia os mais pobres, mas não que não 
estará contemplada; até porque, destacou Figueiredo, se os municípios 
forem comprar cota não será de CE e sim de pílula anticoncepcional de 
rotina, que é mais barata e de uso regular. Assim, Figueiredo se preocu-
pa com a fala de Puccini porque acha que o grosso sairá pelo mercado, 
como em todos os métodos. Mas entende que o poder público tem um 
grande poder de criar o discurso. Quem ensinou o Brasil a fazer a polí-
tica de prevenção à Aids foram os 10% de camisinhas distribuídas pela 
rede e não os 90% vendidos no mercado. A omissão, segundo ela, é que 
os 10 % de CE que deveriam ser distribuídos no serviço de saúde não 

estão criando um discurso correto de uso e uma atenção especial para 
o adolescente. 

Além disso, Figueiredo também falou sobre as tentativas feitas 
em 2002 (projeto com Pacific Institute e Population Council) para que 
fosse dado um tratamento diferente na divulgação do método, dizendo 
que era emergência, inclusive para não ser usado pela mídia a expressão 
“pílula do dia seguinte” que dá uma ideia errada, e o Ministério de Saú-
de infelizmente não levou isso em conta. A preocupação de Figueiredo 
também se dá porque a tendência é de retirar a tarja do medicamento no 
mundo todo; a luta que fazemos, ressaltou Figueiredo, é pela retirada da 
tarja vermelha, e tem gente que defende até colocar tarja preta, mas se 
é de emergência não pode ter nem tarja. Conseguiram tirar a tarja nos 
Estados Unidos, em Portugal, em vários países, então Figueiredo se pre-
ocupa porque precisamos de um discurso correto mas não fazer dessa 
preocupação um terror, porque isso vai piorar e não melhorar o acesso.

Ignez Perpétuo (Cedeplar/UFMG) indagou a Puccini sobre a 
evolução do gasto público em saúde e principalmente a composição do 
gasto nas três esferas do governo, perguntando se ele tem também uma 
análise da composição interna do gasto em saúde (atenção primária, 
média e alta complexidade), pois considera uma discussão relevante 
para o debate.

Margareth Arilha (CCR) ressaltou dois elementos em suas ob-
servações: primeiro recuperou a proposta de Paulo Puccini sobre a ne-
cessidade de um protocolo específico a fim de que outros profissionais 
de saúde (não só o médico) possam fazer a dispensação do medicamen-
to (CE) e, considerando que Regina Figueiredo mencionou que isso já 
está definido genericamente, perguntou se então essa seria uma estra-
tégia importante a ser desenvolvida, de começar a criar um discurso 
em termos de advocacy para que os municípios tenham um protocolo 
específico. Em segundo lugar, Arilha apontou em relação a Jundiaí, por 
exemplo, na lista que Tania Pupo distribuiu sobre a dispensação da CE, 
como é grande a diversidade das práticas instaladas, com variadas for-
mas de dispensação nas unidades: por exemplo, em alguns casos, perce-
be-se que a dispensação é feita por enfermeira; em outras unidades, só 
pelo GO; ou indicando só com receita; outra encaminha para Hospital 
Univ. etc. Arilha pergunta, então: o que poderia ser feito e como se po-
deria melhorar a situação de Jundiaí e no que a experiência de Jundiaí 
poderia contribuir no sentido de favorecer uma reflexão e um desenho 
de novas estratégias nesse campo?
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Paula Viana (Grupo Curumim), por sua vez, também se dirigiu 
à Tania Pupo para saber sua opinião, no sentido de que não existem nos 
municípios, em geral, ações educativas na atenção primária de saúde, 
nem ação nas escolas, não há nenhuma abordagem nesse sentido para 
prevenção e orientação na oferta e uso da CE; então, nenhuma ado-
lescente ou mulher vai ao serviço, vai mesmo é à farmácia e compra 
o medicamento. Dentro de um diagnóstico em que participou em um 
trabalho com parteiras tradicionais, médicos, enfermeiras, no municí-
pio da Ilha de Marajó, Viana diz que uma das questões abordadas foi a 
CE e as enfermeiras disseram: “temos medo de falar sobre isso porque 
senão elas [jovens, mulheres] vão usar erradamente”. Viana escutou esse 
depoimento e, ao sair do local onde estava, havia um carro de som, na 
rua de uma pequena cidade, chamando para a Promoção da Pílula do 
Dia Seguinte. Esses são exemplos da omissão do serviço público, que 
também se isenta da sua responsabilidade e muitas vezes nem quer tocar 
no assunto.

Quanto a esse primeiro conjunto de observações, Tania Pupo 
mencionou − em relação ao comentário de Regina Figueiredo sobre as 
atribuições do município na política pública de saúde e em particular 
na questão da CE −, que entende o SUS na relação entre os entes federa-
dos, sendo que a política de saúde quem define é o próprio Ministério. 
Esclareceu que, ao se referir a público-alvo em termos do trabalho, seria 
em relação à definição do número de pessoas nas faixas etárias, onde 
está localizado, etc., mas não que em Jundiaí se definiria uma política 
que é nacional. Pupo ressaltou que eles estão articulados em Jundiaí, 
atuando em conjunto com os entes federados, mas ainda há muitos 
problemas e desafios a enfrentar. Embora tenham um protocolo e pac-
tuado principalmente entre as duas corporações fortes na assistência 
e no cuidado à saúde (médicos e enfermeiros), além do respaldo legal 
existente, na verdade houve uma pactuação, um consentimento, porque 
se sabe que nas políticas é preciso fazer essas articulações para garantir 
e ampliar a cobertura e a conquista de direitos. 

Nesse sentido, Pupo afirmou que Jundiaí pode melhorar a po-
lítica do município, no planejamento de um modo geral, na atenção à 
saúde da mulher e na contracepção, implantando o acolhimento, qua-
lificando melhor nos locais onde já há a distribuição, investindo mais 
nessa política enquanto direito. E se coloca aberta para projetos-piloto 
e para as parcerias, com o fim de estabelecer uma relação na qual, além 
dos entes federados públicos, as organizações da sociedade civil tenham 

espaço de uma prática para se poder fazer essa sinergia e evoluir na im-
plantação da política. 

Pupo também acredita ser necessário mudar o modelo de assis-
tência com foco na prevenção e promoção, conseguindo recursos para 
financiamento da atenção básica, e que não só o governo federal invista 
recursos, mas também os Estados para melhorar a ambiência, capacitar, 
etc., favorecendo a atenção básica (ex: Minas Gerais está fazendo isso). 
Pupo afirmou ser uma defensora do SUS, mas com foco na reordenação 
desse modelo. Segundo Pupo, Jundiaí, que administra um recurso de 
205 milhões de reais em 2009, gasta quase 70% do recurso para atenção 
de média e alta complexidade à saúde. Não que isso resolva todo o pro-
blema, mas indica que existe planejamento, intencionalidade e compro-
misso no sentido de reordenar esse modelo, visando com que a atenção 
básica tenha um papel de destaque nesse período da sua gestão. 

Margareth Arilha (CCR) aproveitou para deixar claro que foi 
Tania Pupo quem, na reorganização da assistência, trouxe a CE para as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Jundiaí, que antes do episódio da 
Lei só era administrada no hospital universitário da cidade. Com todo 
esse episódio, além da CE ter voltado a estar disponível à população, o 
ganho é muito importante em termos de reordenação da gestão para as 
ações de planejamento familiar em geral, no município de Jundiaí, e em 
particular para a contracepção de emergência.

Paulo Puccini, por sua vez, esclareceu seu posicionamento, afir-
mando que é contrário a qualquer obstáculo a que as pessoas tenham 
acesso ao medicamento vendido em farmácias, bem como às tarjas do 
medicamento (CE). É contrário também que a indústria farmacêutica 
assuma o comando da utilização da CE e, para isso não ocorrer, o pú-
blico precisa estar mais presente, coeso e com uma visão correta dos 
profissionais de saúde. Não basta a norma do Ministério da Saúde se é 
desconhecida e ignorada; é preciso a formação do profissional, do ser-
viço, a abertura do serviço para receber o(a) paciente e articulação com 
outras práticas de planejamento familiar, pois é isso que vai formar o 
discurso público a respeito dessa questão, capaz de enfrentar o discurso 
pesado e forte da indústria farmacêutica (que só perde o faturamento 
no mundo para a cocaína). A indústria farmacêutica − destacou Puccini 
− é uma máquina poderosa de convencimento e influência na socieda-
de, mas para os seus próprios interesses. Puccini deixou claro: “não sou 
contra a indústria farmacêutica, sou contra esses arrojos e abusos que 
ela faz contra a sociedade”. É preciso uma contraposição mais efetiva, é 
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muito frágil o que estamos fazendo; temos muito caminho a percorrer 
para criar uma contra hegemonia da indústria farmacêutica nos valores 
a respeito do uso da CE. 

Em relação à atenção básica e os outros, Puccini ressaltou o 
dado que mostra que se tem conseguido reverter em parte a situação. 
A atenção básica, naquele mesmo período mencionado, cresceu 122% 
no seu financiamento, em contraposição à média e alta complexidade, 
que aumentaram 60%. Houve, então, de fato, ao longo desse período, a 
partir de 1995, certa priorização de novos recursos que mostra uma ten-
dência de intensificação de aportes na atenção básica. Contudo, ressal-
tou Puccini, isso não resolve o acúmulo histórico de recursos na média e 
alta complexidade, e o problema é de muito pouco recurso, em especial 
na atenção básica; além de problemas que não se resolvem aumentan-
do 122% o financiamento na atenção básica e, ao mesmo tempo, não 
investindo devidamente em equipamentos, na montagem de um PSF, 
etc. Puccini destacou, ainda, que nesse referido aumento de 60% (média 
e alta complexidade), na verdade, a alta complexidade teve um grande 
aumento (mais de 70%), enquanto a média complexidade (este sim um 
estrangulamento que se articula diretamente com a atenção básica) ob-
teve crescimento de somente 20%. Puccini sublinhou que isso prejudica 
também a atenção básica e o recurso se acumula cada vez mais na alta 
complexidade, justamente onde os planos privados “parasitam” o SUS. 
Concluindo, Puccini afirmou: é preciso reforçar a atenção básica, me-
lhorar a média e alta complexidade (se não a atenção básica não tem 
rede de cuidado) e ainda tomar cuidado com o arrojo da alta comple-
xidade de servir mais aos planos privados do que ao sistema de saúde 
público.

Uma participante, que trabalha junto à Universidade Estadual 
de Santa Catarina em uma pesquisa sobre contracepção e aborto, inter-
veio, apontando a mencionada necessidade de uma ação educativa tendo 
em mente o público atendido, mas ressaltando essa mesma necessidade 
de capacitação em ações educativas também para os profissionais. Des-
tacou a importância do esforço de mapeamento das pressões da Igreja 
Católica sobre políticos e instituições, sublinhando que os profissionais 
de saúde, de uma forma mais tênue e complexa, também estão sujeitos 
a essas pressões que são ideológicas. Quando os profissionais se negam 
a atender o adolescente, trata-se de uma espécie de objeção de consciên-
cia, observou a participante, com base no fato de ser contra o exercício 
da sexualidade do adolescente. Ela apontou o caminho da educação de 

gênero e feminista para esse trabalho, e quanto mais precoce melhor. 
Observou, ainda, que, embora a Igreja Católica tenha uma ação muito 
organizada, deve-se prestar atenção também no espiritismo, porque em 
pesquisas com os profissionais da saúde, pela forma como em geral se 
entende a CE na sua relação com aborto, há toda uma complexidade da 
questão religiosa agindo sobre esses profissionais. 

Quanto à questão dos protocolos, Regina Figueiredo (NEPAI-
DS) esclareceu e propôs que seria recomendável um protocolo claro em 
relação à enfermagem quanto à CE. E também um protocolo claro da 
atenção contraceptiva a adolescentes. Foi feito um protocolo com a Pre-
feitura de São Paulo, assinado e distribuído para toda a rede, e estão com 
o mesmo protocolo atualizado, e que será assinado, para o Estado de São 
Paulo para recomendar a todos os municípios as mesmas atribuições e, 
segundo Figueiredo, há que se estabelecer tudo o que uma adolescente 
pode fazer em um serviço de saúde em termos de saúde sexual e repro-
dutiva, e não só sobre a CE. Figueiredo sublinhou, ainda, que é preciso 
ter uma inclusão séria da questão de direitos sexuais e reprodutivos em 
currículos profissionais de médicos, enfermeiras e auxiliares; a rotati-
vidade é muito grande e só as normas, os protocolos e os treinamentos 
não alcançam, por mais claros que sejam. O que está acontecendo é uma 
discussão de gênero versus direitos e leis, e a cultura demora a mudar. 
Temos um Estado, uma equipe de saúde assim como uma militância 
progressista, mas nossa cultura é machista, afirmou Figueiredo.

Tania Pupo, em comentários finais, ressaltou que a saúde é uma 
política pública, e não implica só a gestão do sistema, é mais amplo, 
Nesse sentido, para além do que Figueiredo propôs, e que ela consi-
derou facilitar muito a ação dos gestores − pois a grande dificuldade é 
o perfil do gestor no país, que varia muito, e a maioria não entende o 
SUS como política pública − Pupo sugeriu também a formação de uma 
massa crítica, e que cada grupo que trabalha com o atendimento àquela 
política tenha visibilidade, para a formulação de todas as políticas. Não 
podemos desconsiderar uma cultura machista, em particular quando 
trabalhamos com o gênero feminino, e a maioria das mulheres não se 
envolve com nenhuma política, afirmou Pupo. Deve-se trabalhar com a 
questão do gênero, na busca pelo seu direito enquanto política pública a 
ser atendida. Nas estratégias a trabalhar dentro das políticas, uma delas 
deve ser o gênero, a mulher no seu papel e na busca de seus direitos, a 
ser atendida pelo setor formal. E, ainda, ressaltou Pupo, organizando e 
mobilizando as mulheres que já estão no papel político (parlamentares, 
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por exemplo). Ela menciona até mesmo a possibilidade (difícil) de mo-
bilizar as primeiras-damas no seu grau de influência na definição de po-
líticas públicas para as mulheres. Deve-se superar os desafios na gestão: 
avançar na implementação da lei que permite enfermagem ministrar 
CE, no protocolo da atenção do adolescente, para romper barreiras, em 
particular do medo do profissional no atendimento. 

Recomendações ainda foram feitas por Paula Viana (Grupo 
Curumim/Jornadas) também para a necessidade de fortalecimento 
dos movimentos de jovens na atuação no tema da CE, recordando a 
rede de jovens feministas que se mobilizam no debate sobre aborto 
e a CE.

Margareth Arilha (CCR) encerrou o seminário agradecendo 
a todos e todas, incluindo expressamente também cada integrante de 
sua equipe de trabalho na CCR e ressaltando a riqueza dos debates, 
inclusive dos que, ao longo de 2009, foram realizados pela CCR e que 
têm motivado e mobilizado os distintos atores do Estado, da acade-
mia e da sociedade civil para construir uma renovação de perspecti-
vas em relação aos direitos sexuais e direitos reprodutivos.

aNeXo i
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Apresentações em power point (slides)
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Jefferson Drezett
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Materiais distribuídos no seminário

La compleja introducción de la anticoncepción hormonal de emergen-
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Paola Bergallo
(http://www.ccr.org.br/uploads/eventos/seminarionov09/apresentacoes/introduccion_

anticoncepcion_latino.pdf)
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cao%20de%20Emergência-Perguntas%20e%20Respostas%20para%20para%20Profis-
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dever%20do%20Estado%20-%20Beatriz%20Galli.pdf)
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Tamara Gonçalves/Thais Lapa
(http://www.ccr.org.br/uploads/eventos/seminarionov09/apresentacoes/Contracep-

ção%20de%20emergência-%20nova%20pauta%20do%20judiciário%20brasileiro%20-

-%20Thaís%20Lapa%20e%20Tamara%20Gonçalves.pdf)
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(http://www.ccr.org.br/uploads/eventos/seminarionov09/apresentacoes/MarcoLegal_
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anexo ii

Programação do seminário

SeMiNÁRio 
“transexualidade, travestilidade e direito à saúde”

Dia 12 de novembro de 2009

Local: Centro Universitário Maria antoniaSalão Nobre – 3° andar
Rua Maria antônia, 294 –Vila Buarque, São Paulo - SP  

Programação

8h30 – 10h00 
Panorama histórico e político do uso da contracepção de
emergência na América Latina (Conferência de Abertura)
Paola Bergallo – advogada, doutora pela Universidade de Stan-
ford, professora do Departamento de Humanidades da Universi-
dade de San Andrés, pesquisadora direito à saúde e direitos repro-
dutivos do Ciepp e Cedes.

10h00 – 11h30
Contracepção de emergência: tensões no acesso ao
medicamento
Coordenação: Cristião Rosas – médico e membro da Febrasgo.

Contracepção de emergência: normativas, usos, mitos e estigma

Jéfferson Drezett – médico ginecologista do Centro de Referência da Saúde da 

Mulher.

Contracepção de emergência: uma arena de disputas no Brasil

Maria Teresa Citeli – professora do Departamento de Política Científica e Tecno-

lógica – DPCT/IGE/Unicamp e Consultora da CCR.

11h30 – 13h00

Contracepção de emergência: aspectos jurídicos

Coordenação: Paula Vianna − Grupo Curumim, Jornadas Brasileiras pelo Aborto 

Legal e Seguro.

A ação do Ministério Público em relação à contracepção de emergência

Ivana Botelho – promotora de Saúde do Ministério Público do Estado de Pernambuco

. 

Programação

A legalidade do acesso à contracepção de emergência

Beatriz Galli – advogada, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universi-

dade de Toronto, consultora Ipas Brasil e membro Cladem.

13h00h-14h00h – Almoço

14h00 – 15h30

adolescentes e o uso da contracepção emergência

Coordenação: Regina Barbosa − coordenadora do Nepo/Unicamp.

Contracepção de emergência na adolescência

Regina Figueiredo – socióloga, mestre em antropologia social, aperfeiçoamento em 

Estudos da Mulher e da Família. Pesquisadora do Núcleo de Estudos para preven-

ção à Aids.

Contracepção de emergência em adolescentes e a PNDS 2006

Ignêz Perpétuo – médica, doutora e professora aposentada do Departamento de 

Demografia e pesquisadora do Cedeplar, UFMG.

16h00 – 17h30

estado laico e direitos reprodutivos no Brasil

Coordenação: Margareth Arilha – especialista em gênero, saúde e direitos reprodu-

tivos, fundadora e atual diretora executiva da Comissão de Cidadania e Reprodução

Caso Jundiaí: restrição da distribuição é inconstitucional, distribuição é um di-

reito

Tania Regina Gasparini Botelho Pupo – secretária de saúde de Jundiaí, doutora e 

professora em Práticas de Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP.

Contracepção de emergência e o SUS

Paulo de Tarso Puccini – médico sanitarista, especialista em Administração e Siste-

mas de Saúde pela FGV, doutor em Saúde Pública pela USP.

organização:   equipe de apoio técnico:

Margareth Arilha (coordenação)  Gerson Tung

Tatiana Berringer   Ana Paula Capellano

Tatiane Pisaneschi   Bruno Borges

Thaís Lapa
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